ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1302

Nome
Animación musical en vivo

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

11

210

252

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JOSÉ IGNACIO GARCÍA VERGUIZAS,ALBA SOUTO GARCÍA (Subst.)

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Atendendo a actual lei educativa vixente en España, esta programación enmárcase dentro do obxectivo primordial de xeración de coñecemento
activo, aplicado, con emprego de ferramentas cognitiva na interpretación do completo mundo no que vivimos en tódolos seus ámbitos (vitais,
profesionais e académicos). A educación será holística, atendendo ás diversas individualidades da aula.
As fortalezas das que dispoñemos teñen que ver co centro e coa vila na que se asenta dito centro. Por unha parte, no IES Virxe do Mar
dispoñemos do material necesario para levar a cabo as prácticas e as actividades necesarias no módulo. Por outro, a comarca do Barbanza é unha
zona cunha importante oferta cultural e de eventos de animación, o que seguro redunda nun maior entendimento dos obxectivos finais do módulo.
Cómpre asemade reflexar a importancia neste módulo da alfabetización mediática. É fundamental que o alumnado coñeza as linguaxes visuais e
sonoras que operan na creación de contidos audiovisuais pero ademáis disto, compre preparar ao alumnado para que saiban vivir e sobrevivir nun
mundo onde a imaxe e as relacións simbólicas son as que configuran a realidade.
A educación será holística, atendendo ás diversas individualidades da aula.
Os obxectivos considerados como esenciais son os que se establecen como contidos mínimos esixibles para que o alumnado poida enfrontarse a
un traballo no futuro.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130200
RA1

1
2

Selección e catalogación dos
recursos musicais
Planificación da sesión

3

Instalación de equipos

4

Execución de sesións de DJ

5

O DJ na radio

Organización de arquivos e soportes musicais que imos a
utilizar no noso traballo
Previsión e temporalización de todos os elementos que van
intervir na sesión
Montaxe e conexionado dos equipos e elementos técnicos
que se van a utilizar na sesión
Como levar a cabo unha sesión segundo o público e mais a
temática do evento
Elaboración de programas radiofónicos musicais
Total:
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52

20

20

10

50

20

65

25

65

25

252

RA2

RA3

RA4

RA5

X
X
X
X
X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Selección e catalogación dos recursos musicais

52

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer os datos fundamentales e os criterios de clasificación e arquivo
da música en calquera tipo de formato

1

Datos que acompañan á musica

12,0

2.1 Ordenar, manter e clasificar a música nos soportes convencionais: CDs e
vinilos

2

A clasificación dos soportes físicos da música

15,0

3.1 Ordenar, manter e clasificar a música en iTunes

3

A clasificación dos soportes dixitais da música

25,0

3.2 Ordenar, manter e clasificar a música en Traktor
3.3 Ordenar, manter e clasificar a música en Rekordbox
TOTAL

52

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA1.1 Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na
sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais, de horario e de tipo de
audiencia, a partir da súa escoita.
CA1.2 Editáronse os metadatos nos propios ficheiros de audio, cubrindo todos os campos
requiridos mediante a aplicación de catalogación e atendendo aos estándares de
nomenclatura ID3.
CA1.3 Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles
contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade, para a súa utilización na
sesión en vivo.
CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas
características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.

•

PE.1 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

N

20

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

30

•

TO.2 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

20

•

TO.3 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

20

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.

•

PE.2 - Preguntas de exame

N

10
TOTAL

4.1.e) Contidos
Contidos
Tipoloxía e características de soportes de audio analóxicos: vinilo e cinta.
Características do prato xiradiscos e as súas partes: brazo, agulla, cápsula, control de velocidade, calibración de pesos, conexión do sinal phono, axuste e mantemento.
Tipoloxía e características de soportes de audio dixitais, ficheiros dixitais sen comprimir e ficheiros dixitais comprimidos.
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Contidos
Características técnicas do reprodutor de discos compactos e os seus elementos: lente dixital, superficie de control e control de velocidade.
Catalogación e nomenclatura de ficheiros musicais: criterios oficiais de ordenación.
Estándar ID3.
Tipoloxía, características e manexo de aplicacións de catalogación de ficheiros de audio, tales como iTunes, WMP, Winamp, etc.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Datos que acompañan á
musica - Descrición e
identificación dos datos a
ter en conta na clasificacion
da música

•

A clasificación dos soportes
físicos da música Clasificación e orden no
arquivo de música en
soportes analóxicos: CDs e
vinilos

•

A clasificación dos soportes
dixitais da música

Alumnado
(tarefas)

Explicación dos
distintos datos
necesarios nun tema
musical: álbum, autor,
estilo, bpms, etc.

•

Explicar os distintos
soportes físicos que
pode ter a música e os
seus reproductores

•

•

•

Resultados ou produtos

Identificar a que se
refire cada un dos
datos que ten que
acompañar a un tema
musical.

•

Clasificar e ordenar
distintos soportes
físicos de música de
acordo aos datos que
figuran nos mesmos

•

Explicar os distintos
soportes e formatos
dixitais que pode ter a
música
Clasificar e ordenar
distintos soportes
dixitais de música de
acordo aos datos que
figuran nos mesmos

•

Fichas de temas
musicais

Listas de reprodución,
clasificación de temas

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, discos, CDs

Ordenador, discos, CDs

Ordenador, programas
de clasificación de
música

•

PE.1 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

PE.1 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

PE.2 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

TO.3 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto
TOTAL
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Duración
(sesións)

12,0

15,0

25,0

52,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Planificación da sesión

20

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA2 - Planifica a sesión musical, coordinando os recursos técnicos e humanos dispoñibles, e documentando nunha escaleta o desenvolvemento previsible da sesión
músico-visual.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

A identificación das características da sala na que se vai
organizar a sesión

6,0

2.1 Elaborar escaletas de organización dunha sesión musical

2

Elaboración de escaletas e riders técnicos

7,0

3.1 Aprender a poñer dacordo os distintos medios de que dispoñemos e ao
persoal que vai intervir na sesión

3

Coordinación de medios técnicos e humanos

7,0

1.1 Elaborar o inventario dos medios técnicos ao noso alcance
1.2 Planificar a sesión en función do tipo de público ao que nos diriximos

TOTAL

20

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación,
vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das pezas musicais ou de
imaxe, así como as características de iluminación da sala.
CA2.2 Determináronse as características do espazo escénico e os condicionantes técnicos,
económicos e de seguridade para artistas, persoal técnico e público asistente.

•

PE.1 - Resolución dun suposto

S

10

•

PE.2 - Resolución dun suposto

S

10

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

•

PE.3 - Resolución dun suposto

N

10

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.

•

PE.4 - Resolución dun suposto

S

20

•

PE.5 - Preguntas de exame

N

10

•

PE.6 - Resolución dun suposto

S

20

•

PE.7 - Preguntas de exame

S

20

TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Planificación e coordinación de recursos humanos: bailaríns e bailarinas, performers, intérpretes musicais en directo e persoal técnico (light-jockey e vídeo-jockey).
Técnicas de organización e planificación de procesos de traballo en sesións de animación musical.
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Contidos
Aplicación de procedementos de rexedoría á preparación de sesións de animación musical.
Configuración e estrutura dos espazos escénicos en sesións de animación musical.
A escaleta e as súas características. Elaboración dunha escaleta: liña de tempo, duración das pezas audiovisuais, duración das intervencións dos performers e situación no escenario.
O rider técnico e as súas características. Elaboración dun rider técnico: o plot ou plano de escenario, listaxes de equipamento e infraestruturas, requisitos de audio e de iluminación, backline,
AC e escenario.
Execución de rider técnicos de intervenientes invitados. Conexión de equipamentos de audio, vídeo e iluminación: tipos de conexións.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A identificación das
características da sala na
que se vai organizar a
sesión - Coñecemos o
entorno técnico e de
gustos, tipo de público, etc.
no que vai ter lugar a
sesión
Elaboración de escaletas e
riders técnicos - Formatos
de planificacion para unha
sesión musical: escaletas e
riders técnicos

Coordinación de medios
técnicos e humanos Coordinacion e
sincronización dos medios
visuais sonoros e humanos

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación sobre as
distintas salas
existentes e o equipo
técnico e humano
existente nelas

Explicación sobre os
guiones técnicos e
ordes de traballo para
os distintos medios
técnicos e humanos
que interveñen na
sesión musical

Alumnado
(tarefas)

•

•

Elaboración de listas e
riders técnicos de
acordo coas
necesidades da sesión
e das posibilidades da
sala

Elaboracion de ordes
de traballo e guións
técnicossd

Resultados ou produtos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Síntese e exercicios
resoltos, ordes de
traballo

•

Ordenador, proxector

•

PE.1 - Resolución dun
suposto

•

PE.2 - Resolución dun
suposto

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.1 - Resolución dun
suposto

•

PE.2 - Resolución dun
suposto

•

PE.3 - Resolución dun
suposto

•

PE.6 - Resolución dun
suposto

•

PE.7 - Preguntas de
exame

•

PE.2 - Resolución dun
suposto

•

PE.4 - Resolución dun
suposto

•

PE.5 - Preguntas de
exame
TOTAL
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Duración
(sesións)

6,0

7,0

7,0

20,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Instalación de equipos

50

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA3 - Instala o equipamento de disc-jockey na cabina ou no espazo de traballo, aplicando procedementos estandarizados para a consecución dos resultados
acústicos óptimos.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer as características técnicas dos distintos equipos que interveñen
nunha sesión de DJ

1

Instalación de equipos para unha sesión de DJ

10,0

2.1 Coñecer as características técnicas dos distintos cables e conexións a
utilizar no montaxe dunha sesión

2

Conexionado de equipos

10,0

3.1 Configurar o hardware necesario para levar a cabo unha sesión

3

Axuste dos equipos

20,0

4

Procedementos de seguridade e de prevención de riscos
laborais

10,0

3.2 Configurar as aplicacións a utilizar nunha sesión de DJ
4.1 Coñecer e respetar a normativa relativa á seguridade dos equipos
utilizados

TOTAL

50

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA3.1 Instaláronse reprodutores de audio, computadores portátiles, controladores MIDI e
tarxetas de son de diversa procedencia no espazo de traballo, utilizando etiquetas
identificativas de propiedade.
CA3.2 Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas,
atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.

•

PE.1 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

S

10

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

CA3.3 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores e do
mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías, identificáronse as incidencias
e consignáronse nos partes correspondentes.
CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a
variación das súas ganancias, ecualizando o son cos controis do mesturador e
referenciando os indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.
CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar
aos requisitos dos equipamentos de amplificación e megafonía.

•

TO.2 - Cumprimento dos items sinalados

S

15

•

TO.3 - Cumprimento dos items sinalados

S

20

•

TO.4 - Cumprimento dunha serie de items

S

10

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

•

PE.2 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

S

15

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

•

PE.3 - Preguntas de exame

S

10

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

•

LC.1 - Cumprimento dunha serie de items

N

10
TOTAL

4.3.e) Contidos
Contidos

-8-

100

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Tipoloxía, características e calidades técnicas dos xiradiscos. Sinal preamplificado phono: características. Conexión de terra.
Tipoloxía, características e calidades técnicas dos reprodutores de discos compactos. Sinal de liña: características. Tipos, características e conexión de sinais dixitais ópticos, SPDIF, AES e
EBU.
Configuración e conexións entre reprodutores analóxicos, reprodutores dixitais e mesturador. Configuracións e axustes entre software e hardware. Aplicacións de reprodución dixital para DJ.
Tipos e características de códigos de tempo.
Tipos e manexo de aplicacións de reprodución xeneralistas, tales como iTunes, Windows Media Player, Winamp, etc.
Tipos e manexo de aplicacións profesionais de reprodución para DJ: Traktor, Serato e Ableton Live. Configuración e utilización dos programas.
Tipoloxía, operación e características de mesturadores de DJ.
Tipoloxía, operación e características de controladores MIDI.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)

Instalación de equipos para
unha sesión de DJ Identificación e descrición
dos equipos necesarios
nunha sesión
Conexionado de equipos Identificación e descrición
dos cables e terminales
necesarios para conexionar
os equipos nunha sesión

•

Explicación sobre os
distintos medios
técnicos que interveñen
nunha sesión de DJ

•

Identificar e clasificar os
distintos equipos que
se utilizarán nunha
sesión de DJ

•

Síntese, exercicios
resoltos e fichas sobre
os medios técnicos

•

Equipos de DJ,
manuais de
instruccións, proxector

•

PE.1 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

10,0

•

Explicación sobre os
conectores, cables e
ruteado de equipos
para unha sesión de DJ

•

Elaboración de
esquemas de cableado
e de conexións

•

Síntese e exercicios
resoltos, fichas de
conexión

•

Equipos de DJ, cables,
manuais de
instruccións, proxector

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

10,0

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados

Axuste dos equipos Configuración do hardware
e software a utilizar nunha
sesión de DJ

•

Explicación sobre os
axustes de hardware e
software previos a unha
sesión de DJ

•

Realización de
exercicios de
comprobación e axuste
de hardware e software
previos a unha sesión
de DJ

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, CDs,
tocadiscos,
controladoras
TRAKTOR

•

PE.2 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.3 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.4 - Cumprimento
dunha serie de items

•

LC.1 - Cumprimento
dunha serie de items

•

PE.2 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

PE.3 - Preguntas de
exame

Procedementos de
seguridade e de prevención
de riscos laborais Seguridade dos
procedementos de
configuración e
conexionado de equipos
nunha sesión de DJ

•

Explicación da
normativa de
seguridade e
prevención de riscos
laborais nunha sesión
de DJ

•

Realización de
exercicios sobre a
seguridade no montaxe
dunha sesión de DJ

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, proxector,
manuais de
instruccións

TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Execución de sesións de DJ

65

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Enlace de temas

25,0

2.1 Utilizar os reproductores como instrumento musical: introducir efectos
especiais na sesión

2

Técnicas especiais de mezcla

25,0

3.1 Adaptar a sesión a calquera cambio que se poida producir na mesma

3

Incidencias e imprevistos na sesión

15,0

1.1 Axustar a velocidade dos temas para levar a cabo unha mezcla axeitada
1.2 Localizar os puntos de entrada e de saída dos temas
1.3 Levar a cabo os diferentes tipos de mezcla de temas

TOTAL

65

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA4.1 Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte
tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que estea a soar, mediante a escoita
simultánea de ambos.
CA4.2 Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o ficheiro
entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza saliente.

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

•

PE.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

CA4.3 Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e
crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada tipo de mestura, xa sexa en
sincronía ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.
CA4.4 Mantívose sempre a calidade do son, respectando as marxes dinámicas, a
intelixibilidade da música e as marxes legais en materia de riscos laborais e contaminación
acústica.
CA4.5 Mantívose a adecuación do discurso musical ao resto de elementos visuais ou
escénicos que interveñan na sesión, realizando cambios e adaptacións en tempo real en
caso de descoordinación puntual.
CA4.6 Consideráronse as posibilidades de resposta do público, adaptando o repertorio
dispoñible ás súas demandas e realizando unha mestura en directo tecnicamente correcta e
musicalmente coherente.
CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo,
aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con prontitude.

•

TO.2 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

10

•

TO.3 - Cumprimento dos items sinalados

S

20

•

TO.4 - Cumprimento dunha serie de items

S

20

•

PE.2 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

S

10

•

PE.3 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

N

10

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

•

PE.4 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

N

10
TOTAL

4.4.e) Contidos
Contidos
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Contidos
Estilos e técnicas de mestura de ficheiros e fontes de audio en tempo real.
Mesturas de fundido: identificación de puntos de fundido, uso do crossfader e o ecualizador. Técnicas de kill frequency.
Mesturas sincrónicas: sincronización manual; procedementos de localización do beat e o compás; características técnicas e utilización do control de pitch, a ecualización selectiva, o
crossfader e o control de ganancia.
Mesturas por corte: procedementos de localización do beat e o compás; características técnicas e utilización do control de pitch, a ecualización selectiva, o crossfader e o control de
ganancia.
Técnicas de scratch e turntabilism: técnica beat juggling. Técnica scratch. Técnicas de uso do reprodutor como instrumento.
Sincronización dixital, análise de ficheiros para identificar características de tempo, técnicas de warping e beatmapping, localización de puntos de cue e almacenamento de ficheiros
procesados.
Normativa de seguridade e riscos laborais en protección acústica.
Normativa de seguridade, protocolos de emerxencia e evacuación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Enlace de temas - A mezcla
de temas en condicións
adecuadas

Técnicas especiais de
mezcla - turntablismo,
scratch, beat juggling e
outras técnicas especiais

Incidencias e imprevistos
na sesión - Adaptación do
DJ aos cambios que se
poidan producir na sesión

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación e
demostración práctica
da mezcla de temas
musicais

Explicación e
demostración práctica
das técnicas especiais
de mezcla de DJ

Plantexamento de
diversas incidencias
que poidan xurdir
nunha sesión de DJ

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Realización de mezclas
musicais de distintos
estilos, gravación das
mesmas

Realización de técnicas
especiais de mezclas
de distintos estilos,
gravación das mesmas

Resolución de supostos
prácticos de incidencias
xurdidas nunha sesión
de DJ

Resultados ou produtos

•

•

•

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, CDs,
tocadiscos,
controladoras
TRAKTOR

Ordenador, CDs,
tocadiscos,
controladoras
TRAKTOR

Ordenador, CDs,
tocadiscos,
controladoras
TRAKTOR

•

PE.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.2 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

PE.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

PE.2 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

PE.3 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

PE.4 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

TO.3 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.4 - Cumprimento
dunha serie de items
TOTAL
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(sesións)

25,0

25,0

15,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

O DJ na radio

65

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Elaborar un guión de radio no que se organicen locucións, publicidade e
música

1

O guión de radio

15,0

2.1 Axustar e conexionar os medios técnicos que se van a utilizar nunha
emisión radiofónica

2

A labor técnica na radio

25,0

3.1 Levar a cabo a realización dun programa de radio

3

A locución en directo

25,0
TOTAL

65

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de
locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de persoas invitadas,
reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles
CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios,
as locucións e as presentacións de intervenientes que acompañen as pezas musicais,
aplicando os recursos da linguaxe radiofónica.
CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio
que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de microfonía, o procedente dos
reprodutores de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de
CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de
vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do programa musical e da
emisora.
CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión
e axustándose á liña de tempo previamente definida.

•

PE.1 - Resolución dun suposto

S

10

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

10

•

TO.2 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

20

•

TO.3 - Cumprimento dos items sinalados e
resolución dun suposto

S

20

•

TO.4 - Cumprimento dunha serie de items

S

10

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.

•

TO.5 - Preguntas de exame e resolución
dun suposto

S

20

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.

•

LC.1 - Cumprimento dos items sinalados

N

10

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Aplicacións profesionais de edición e emisión de programas de radio.
0Funcións da música na comunicación radiofónica.
Planos de son en radio.
Confección dun guión radiofónico para sesións de animación musical.
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Contidos
Recursos técnicos empregados na radiodifusión: filtro, eco, reverberación, resonancia, ouro, marca do ton, playback, camelos, racconto, bocadillo e dar o pé.
A radio en liña: requisitos técnicos e funcionamento, fontes auditivas, software de reprodución, procesadores de audio, repetidores e reprodutores de stream, podcast, shoutcast e splitcast.
Características técnicas e funcionais do control e do estudio de radio.
Características xerais do medio radiofónico.
Modelos de programación radiofónica: xeneralista, especializada e híbrida.
Tipoloxía de programas musicais en radio: radiofórmula, musical especializado e revista.
Publicidade no medio radiofónico: cuña, publirreportaxe e patrocinio.
Linguaxe radiofónica: materiais sonoros e non sonoros.
Código verbal: voz e linguaxe escrita.
Técnicas de locución radiofónica.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
O guión de radio - Como se
elabora un guión dun
programa musical de radio

A labor técnica na radio Como se realizan os
axustes técnicos necesarios
para levar a cabo unha
emisión radiofónica

A locución en directo Como se desenvolve un
programa de radio en
directo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicación sobre a
realización dun guión
de radio para un
programa musical

•

Explicación e
demostración práctica
dos axustes dos
medios técnicos para
un programa de radio
musical

•

Explicación dos modos
de locución e emisión
dun programa de radio
musical

•

Resultados ou produtos

Elaboración dun guión
de radio para un
programa musical

•

Preparación e axuste
dos medios técnicos
dun programa de radio
musical

•

Posta en marcha e
gravación dun
programa de radio
musical

•

Guión de radio para
musical

Síntese e exercicios
resoltos, fichas de
conexión

Programa musical de
radio

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector

Cabinas de son, mesa
de mesturas,
reproductores de CD,
ordenador

Cabinas de son, mesa
de mesturas,
reproductores de CD,
ordenador

•

PE.1 - Resolución dun
suposto

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

LC.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

TO.3 - Cumprimento dos
items sinalados e
resolución dun suposto

•

TO.4 - Cumprimento
dunha serie de items

•

TO.5 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto

•

LC.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.4 - Cumprimento
dunha serie de items

•

TO.5 - Preguntas de
exame e resolución dun
suposto
TOTAL
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Duración
(sesións)

15,0

25,0

25,0

65,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
A cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita, e un 40% a probas prácticas e o 20 % á observación dos traballos realizados durante
as clases e asistencia.
Dacordo á lei, a nota da segunda avaliación deberá coincidir coa nota final no caso de que o módulo estea superado.
As competencias persoais e sociais valoraranse tendo en conta as seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto resto de alumnado e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10. Capacidade para saber escoitar e falar correctamente.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Se o alumno non acada a cualificación final positiva despois de cada exame, realizarase unha segunda proba da adquisición dos contidos. A
recuperación do primeiro trimestre terá lugar a comezo do segundo trimestre. A do segundo trimestre, a comezos do terceiro. A do terceiro, a finais
do terceiro trimestre. Se ainda neste caso o alumno non supera algún dos exames, terá a posibilidade de realizar unha proba final en xuño de
recuperación, tamén tipo exame, para a cal será igualmente necesario superar unha puntuación de 5.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A proba de avaliación extraordinaria convocarase no período de tempo comprendido entre a terceira avaliación de módulos e a avaliación final para
aquel@s alumn@s que perdesen o dereito á avaliación continua.
Dita proba definirase en función dos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación non acadados polo alumno despois da data da perda de
dito dereito. Terá un carácter teórico e/ou práctico.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito ter entregados os traballos máis importantes que se fixeron ao longo do
curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Os criterios e instrumentos para esta
avaliación serán o seguemento da programación, o contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e a realización de enquisas
aos alumnos en diversos momentos da evolución do curso.

- 14 -
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8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial desenvolverase durante as tres primeiras semanas do curso académico.
Os resultados recollidos por cada profesor@ serán presentados nunha reunión a celebrar no mes de outubro e recolleranse nunha acta que se
presentará á Xefatura de Estudos.
Os datos recolleranse durante estas tres semanas e procederán dun cuestionario que se cubrirá o primeiro día de clase, no que se recollerán datos
persoais, sociais e profesionais, de probas escritas durante as primeiras semanas e da observación directa do comportamento social e académico
durante dito período inicial do curso.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Para aquel@s alumn@s que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse
uns reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumn@s esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
@s alumn@s son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.
Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de
integración lingu¿ística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.
Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de
apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización
distinta á establecida con carácter xeral.
Para o alumnado con necesidades educativas especiais implementaranse as seguintes medidas de atención non significativas, como a
posibilidade de realizar un exame oral e outro tipo de adaptacións que faciliten a realización das probas de carácter práctico.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Prevese que a educación en valores se teña en conta cada día de docencia, de modo que estes se convirtan nunha referencia clara á hora do
comportamento d@ alumn@ en cada momento da súa vida académica no Centro, fóra do mesmo e tamén en cada momento da súa vida
profesional unha vez que remate os seus estudos e se incorpore á mesma.
Prevese ter en conta, alomenos, os seguintes:
- 15 -
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1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10.Capacidade para saber escoitar e falar correctamente
11. Actitude crítica e analítica
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulamentada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de
conferencias de profesionais do medio audiovisual.
-Charlas e encontros con profesionais do sector, en colaboració co departamento de DACE do centro.
-Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais.

10.Outros apartados
10.1) RA pendentes
As tres RA que quedaron pendentes de impartir (debido á situación sanitaria e confinamento) no módulo de primeiro de TOMA E EDICIÓN DE
IMAXE foron as seguintes (incluindo os seus respectibos CA e BC):
RA1. Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais
analóxicos.
- CA1.1. Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e
a repetitividade dos resultados para cada configuración.
¿ CA1.2. Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de
valores cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e 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.
¿ CA1.4. Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de
iluminación ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
¿ CA1.5. Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas
propias.
¿ CA1.6. Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os
equipamentos (escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.
BC1. Axuste e configuración de dispositivos e dixitalización e captura de orixinais analóxicos
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- Calibración, axuste e configuración dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
- Características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.).
- Traballo con pantallas de visualización de datos (PVD): aspectos ergonómicos e normativa aplicable de seguridade. Condicións de iluminación
ambiental e control de reflexos. Calidade da imaxe das pantallas.
- Percepción, interpretación e xestión da cor: variables físicas. Cores normalizadas e sistemas de clasificación. Síntese aditiva e subtractiva;
modelos de cor. Xestión da cor en contornos gráficos e aplicacións. Perfís IC. Normas UNE e ISO para a especificación e xestión da cor.
- Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de dixitalización: configuración e control de calidade da dixitalización. Parámetros de
dixitalización.
- Características dos dispositivos de dixitalización e captura: características dos escáners de opacos e transparencias. Tecnoloxías de dixitalización
e captura. Dixitalización de orixinais analóxicos con escáners. Técnicas de captura de orixinais planos con cámara fotográfica.
- Características da dixitalización dos soportes analóxicos de imaxe fixa. Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada. Rexistro de defectos
e anomalías en follas de control de calidade.
RA4. Realiza fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, utilizando técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa.
¿ CA4.1. Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.
¿ CA4.2. Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.
¿ CA4.3. Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de
composición, dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencial.
¿ 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 sero 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.
BC4. Fotomontaxe dixital de imaxes de mapa de bits
- Composición e estrutura visual da imaxe: percepción do espazo e da profundidade. Procedementos artificiais de formación do espazo.
Perspectiva mixta e efectos surrealistas ou fantásticos.
- Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes. Transformacións xeométricas. Corrección e axustes de perspectiva. Harmonización
de fondos e suxeitos. Técnicas de trazado, selección e enmascaramento. Traballo con capas. Máscara de capa, máscara de canle (selección) e
canle alfa. Filtros de deformacións, distorsións e efectos especiais.
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.
¿ CA5.1. Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa
funcionalidade.
¿ 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 bordos, 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.
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BC5. Tratamento e edición de imaxes vectoriais
- Imaxes e gráficos vectoriais. Principios e elementos do deseño: balance (simetría e peso visual), contraste, énfase, proporción, patróns, gradación
e composición (estática e dinámica). Liña, forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación (valor).
- Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial.
- Técnicas e ferramentas de traballo con texto vectorial. Lexibilidade do contido textual: rótulos, titulares e corpo de texto. Edición de textos en
trazados e formas.
- Adaptación e axuste das imaxes vectoriais ao medio ou soporte final: formatos vectoriais nativos, de exportación e intercambio.

PLAN DE RECUPERACIÓN: As competencias básicas destas unidades teranse en conta na impartición do módulo de AVV, tratando de suplir as
carencias na medida do posible.

10.2) Aula virtual
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classrom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1302

Nome
Animación musical en vivo

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

210

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JOSÉ IGNACIO GARCÍA VERGUIZAS,ALBA SOUTO GARCÍA (Subst.)

Outro profesorado

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

2.1.2. 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 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.
CA1.5 Confeccionáronse listas de reprodución automática co material escollido para a sesión, destinadas a seren reproducidas de xeito desatendido por
parte do/a disc-jockey.
CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das
pezas musicais ou de imaxe, así como as características de iluminación da sala.
CA2.2 Determináronse as características do espazo escénico e os condicionantes técnicos, económicos e de seguridade para artistas, persoal técnico e
público asistente.
CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.
CA2.4 Determinouse o número, as características específicas e a orde das saídas ao escenario de figurantes, persoas animadoras, bailaríns e bailarinas e
demais intervenientes, así como o horario e o tempo de cada intervención.
CA2.5 Definíronse as características dos efectos de luminotecnia e de vídeo que cumpra utilizar no desenvolvemento da sesión, para ser realizados por
light-jockeys e vídeo-jockeys ou, de xeito integrado, por unha mesma persoa.
CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e
potencia amplificada.
CA3.8 Documentáronse as incidencias xurdidas no proceso, especificando detalladamente o tipo de anomalía, para a súa solución.
CA4.5 Mantívose a adecuación do discurso musical ao resto de elementos visuais ou escénicos que interveñan na sesión, realizando cambios e
adaptacións en tempo real en caso de descoordinación puntual.
CA4.6 Consideráronse as posibilidades de resposta do público, adaptando o repertorio dispoñible ás súas demandas e realizando unha mestura en directo
tecnicamente correcta e musicalmente coherente.
CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con
prontitude.
CA4.8 Reaccionouse axiña e seguindo protocolos estandarizados de resposta en simulacros de emerxencia con alteracións de orde pública, incendios e
outros contratempos.
CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de
persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles
CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios, as locucións e as presentacións de intervenientes que
acompañen as pezas musicais, aplicando os recursos da linguaxe radiofónica.
CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de
microfonía, o procedente dos reprodutores de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de
CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do
programa musical e da emisora.
CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.
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Criterios de avaliación do currículo
CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do
programa musical.
CA5.7 Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o
difundir mediante streaming ou descarga por parte de persoas usuarias.

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

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 Seleccionáronse do catálogo dispoñible os ficheiros de audio que se vaian utilizar na sesión, atendendo a criterios estilísticos, temáticos, musicais,
de horario e de tipo de audiencia, a partir da súa escoita.
CA1.2 Editáronse os metadatos nos propios ficheiros de audio, cubrindo todos os campos requiridos mediante a aplicación de catalogación e atendendo
aos estándares de nomenclatura ID3.
CA1.3 Agrupáronse os ficheiros de audio seleccionados para a sesión, en cartafoles contedores organizados por estilos ou outros criterios de utilidade,
para a súa utilización na sesión en vivo.
CA1.4 Seleccionáronse os ficheiros que necesitan ser editados para normalizar as súas características sónicas, con vistas a unha correcta reprodución.
CA1.5 Confeccionáronse listas de reprodución automática co material escollido para a sesión, destinadas a seren reproducidas de xeito desatendido por
parte do/a disc-jockey.
CA2.1 Planificouse a sincronización dos ficheiros musicais cos recursos de iluminación, vídeo ou calquera outro tipo, tendo en conta a duración exacta das
pezas musicais ou de imaxe, así como as características de iluminación da sala.
CA2.3 Organizáronse os procesos de traballo, aplicando técnicas de organización e planificación, e temporalizando as fases de actuación.
CA2.6 Documentáronse as necesidades de equipamento derivadas da interpretación dun rider técnico de artista, seguindo as instrucións precisas para a
situación do equipamento no espazo de traballo e formulado alternativas adaptadas á sala.
CA2.7 Elaborouse un documento ou unha escaleta que reflicta a temática da sesión, a planificación temporal dos cortes musicais e visuais, as
características da iluminación e a intervención de participantes e persoas invitadas.
CA3.1 Instaláronse reprodutores de audio, computadores portátiles, controladores MIDI e tarxetas de son de diversa procedencia no espazo de traballo,
utilizando etiquetas identificativas de propiedade.
CA3.2 Conectáronse os equipamentos reprodutores nas entradas de pista axeitadas, atendendo ao tipo de sinal phono, liña ou dixital.
CA3.3 Comprobouse o correcto funcionamento dos equipamentos reprodutores e do mesturador, seguindo os protocolos de detección de avarías,
identificáronse as incidencias e consignáronse nos partes correspondentes.
CA3.4 Axustáronse os niveis de entrada de sinal procedentes dos reprodutores mediante a variación das súas ganancias, ecualizando o son cos controis
do mesturador e referenciando os indicadores gráficos de sinal ao nivel de cero decibeis.
CA3.5 Axustáronse os niveis do mesturador en saídas máster e monitores, para os adecuar aos requisitos dos equipamentos de amplificación e
megafonía.
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Criterios de avaliación do currículo
CA3.6 Realizouse unha proba de son con auriculares para comprobar que todos os niveis de entrada e saída de audio sexan correctos.
CA3.7 Respectouse a normativa relativa á protección de riscos laborais e contaminación acústica, revisando os niveis de monitorización na cabina e
potencia amplificada.
CA3.8 Documentáronse as incidencias xurdidas no proceso, especificando detalladamente o tipo de anomalía, para a súa solución.
CA4.1 Axustouse de xeito manual ou automático a velocidade de reprodución do seguinte tema que se vaia mesturar, para o sincronizar co tema que
estea a soar, mediante a escoita simultánea de ambos.
CA4.2 Localizáronse, mediante preescoita, os puntos de mestura da peza ou o ficheiro entrante, e axustáronse ao nivel do sinal e ao ritmo da peza
saliente.
CA4.3 Realizouse a mestura utilizando os controis do mesturador, ecualización, fader e crossfader, empregando a técnica máis conveniente para cada tipo
de mestura, xa sexa en sincronía ou xa en fundido progresivo ou en transición por corte.
CA4.4 Mantívose sempre a calidade do son, respectando as marxes dinámicas, a intelixibilidade da música e as marxes legais en materia de riscos
laborais e contaminación acústica.
CA4.7 Reaccionouse ante imprevistos técnicos xurdidos durante a actuación en vivo, aplicando os protocolos de resposta e resolvendo as incidencias con
prontitude.
CA4.8 Reaccionouse axiña e seguindo protocolos estandarizados de resposta en simulacros de emerxencia con alteracións de orde pública, incendios e
outros contratempos.
CA5.1 Elaborouse un guión onde se defina o momento de emisión e a duración de locucións, ficheiros de audio, intersticios publicitarios e intervencións de
persoas invitadas, reflectindo nunha liña de tempo acorde á duración do programa a irrupción de todos eles
CA5.2 Elaborouse o guión do programa radiofónico que inclúa os textos dos comentarios, as locucións e as presentacións de intervenientes que
acompañen as pezas musicais, aplicando os recursos da linguaxe radiofónica.
CA5.3 Axustáronse na mesa de mesturas os niveis óptimos de sinal das fontes de audio que se vaian utilizar no programa, tales como o sinal de
microfonía, o procedente dos reprodutores de audio e o procedente das cuñas publicitarias, monitorizando unha proba de
CA5.4 Realizáronse as locucións pertinentes aos cortes musicais, seguindo as pautas de vocalización, ritmo e linguaxe radiofónica, e mantendo o estilo do
programa musical e da emisora.
CA5.5 Mesturáronse en directo as fontes de son, seguindo sempre as indicacións do guión e axustándose á liña de tempo previamente definida.
CA5.6 Elaboráronse cortinas, cuñas e jingles, empregando efectos sonoros de elaboración propia e de mediatecas, e tendo en conta as características do
programa musical.
CA5.7 Xerouse a versión podcast do programa realizado en vivo, aplicando a conversión de ficheiros predeterminada, e aloxouse nun servidor para o
difundir mediante streaming ou descarga por parte de persoas usuarias.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
A cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita, e un 60% a probas prácticas.
Dacordo á lei, a nota da segunda avaliación deberá coincidir coa nota final no caso de que o módulo estea superado.
As competencias persoais e sociais valoraranse tendo en conta as seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto resto de alumnado e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
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7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10. Capacidade para saber escoitar e falar correctamente.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Neste parte avaliaranse os coñecementos teóricos por medio de Probas Escritas que constarán dun total de 50 preguntas tipo test e 25 a
desenvolver, onde se abordarán os mínimos esixibles establecidos nesta programación para a materia.
4.b) Segunda parte da proba
Levarase a cabo un examen práctico que conste dos seguintes exercicios:
- Elaboración da programación dunha sesión de animación musical en vivo, incluíndo escaleta, planificación e previsión de incidencias
- Realización dunha sesión de animación musical en vivo, de media hora de duración
- Elaboración do guión e posta en práctica dun programa de radio de media hora de duración
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1303

Nome
Animación visual en vivo

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

12

210

252

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ELVIRA MONICA RODRIGUEZ VELASCO

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

-1-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
O ciclo Vídeo Disck-jockey e Son é un ciclo de grao medio da formación profesional, que ten unha duración total de 2000 horas. O título de Técnico
Superior en Vídeo Disck-jockey e Son está regulado polo Real Decreto 556/2012 do 23 de marzo, que establece as súas ensinanzas mínimas.
Para a elaboración desta programación empregamos tanto o currículo do ciclo formativo de grao medio Vídeo Disck-jockey e Son, establecido polo
Decreto 200/2013 do 27 de decembro, así como o RD 556/2012.
As persoas que obteñen o título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son exercen a súa actividade no ámbito do son para producións de cine, vídeo,
televisión, multimedia, radio, industria discográfica, espectáculos e instalacións fixas de sonorización, en empresas grandes, medianas e
pequenas, públicas ou privadas, en televisións, produtoras de cine e vídeo, emisoras de radio, produtoras discográficas, empresas de dobraxe e de
sonorización, produtoras de espectáculos e empresas dedicadas á produción de eventos musicais públicos, tales como bares musicais, discotecas,
salas de festa, salas de baile, salas de concertos ou festivas, así como en eventos non estritamente musicais, tales como desfiles de moda,
presentacións publicitarias ou feiras de mostras, e en grandes, medianas e pequenas empresas, por conta propia ou allea, dedicadas ao
tratamento dixital de imaxes.
O perfil profesional do título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son amosa profesionais polivalentes con capacitación para exercer a súa actividade
profesional nos sectores do son, audiovisuais e espectáculos, con especial incidencia nas actividades de lecer propias de discotecas, salas de
festas, bares musicais e actuacións musicais e visuais en recintos acoutados. No relativo á animación musical e visual, estés técnicos desenvolven
as actividades propias de preparación e realización de sesións e actuacións, unindo as responsabilidades do disc-jockey, o vídeojockey e o
lightjockey.
O tecido empresarial dos sectores en que estes técnicos desenvolven a súa actividade caracterízase por contar cunha elevada porcentaxe de
empresas (en torno ao 90 %) cun reducido número de persoas empregadas (normalmente, menos de dez). Aproximadamente a metade destas
empresas son persoas físicas, seguidas maioritariamente por sociedades limitadas, e só unha mínima proporción (do 10 % ao 15 %) son
sociedades anónimas. Ademais existe un alto nivel de contratación temporal e unha elevada porcentaxe de traballadores e traballadoras
autónomos. As perspectivas de evolución do sector apuntan cara a un mantemento desta situación.
A evolución tecnolóxica no sector do son e do audiovisual consolidouse sobre a difusión da tecnoloxía dixital, que impulsou o desenvolvemento de
novos procesos en cada un dos subsectores que absorberon o impacto e se adaptaron aos cambios. En todas as actividades audiovisuais
cómpren profesionais con capacitación para actuar no ámbito do son. No título que nos ocupa, precísanse profesionais deste nivel en todos os
campos: produción radiofónica e industria discográfica, produción especificamente televisiva en estudio e en multicámara, producción de vídeo
para todos os tipos de distribución, produtos de animación en 2D e 3D, produción de contidos para seren difundidos por internet, cine, producción
multimedia e novas posibilidades de produción para outro tipo de dispositivos, como a telefonía ou os dispositivos móbiles. A evolución tecnolóxica
e os cambios no xeito de producir e no consumo repercuten sobre todas as actividades da produción, e tamén afectan as actividades relacionadas
co son.
No ámbito dos espectáculos estase a producir un crecente e sustentado pulo das súas actividades. O sector experimenta a aplicación de novas
tecnoloxías na súa produción, cuxa concorrencia multidisciplinar está a modificar tanto a oferta como o atractivo para o público. No ámbito das
producións musicais, experiméntase un importante crecemento como consecuencia da tendencia á realización de concertos en vivo, fronte á
minguante venda tradicional de soportes. Os eventos convertéronse nun dos subsectores con maior proxección e que experimentará un maior
crecemento nos próximos anos, ao se converter nunha das ferramentas de márketing máis rendibles para as empresas. E, en canto ao ámbito da
animación musical e visual, era necesaria a formación de profesionais que exerzan as súas funcións no sector do lecer, realizando as operacións
de disc-jockey, vídeo-jockey e light-jockey. Galicia é, por tradición, un lugar de festas e romarías, o que, unido ao seu gran número de núcleos de
poboación, propicia unha perspectiva laboral estable e cunha demanda crecente de profesionais que se dedican ao sector. Este título dá resposta
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a isto, ofrecendo unha formación profesionalizada e regrada neste eido.
Ademáis, tamén é salientable a polivalencia do título no acceso ás actividades de manipulación e tratamento dixital de imaxes fixas. Os
laboratorios dixitais son un dos posibles destinos para as persoas con esta titulación. No sector fotográfico produciuse unha total reconversión que
transformou radicalmente os xeitos de traballo e os perfís profesionais necesarios para se desenvolver profesionalmente no campo do tratamento
dixital de imaxes. Este título tamén dá resposta formativa a esta necesidade industrial.
En definitiva, as características do mercado de traballo, a mobilidade laboral, os movementos entre sectores e subsectores da industria radiofónica,
discográfica, audiovisual, do espectáculo, do lecer e da animación musical e visual, da montaxe de instalacións fixas de sonorización e do
tratamento dixital de imaxes fixas, abrigan a formar profesionais polivalentes como estés técnicos, capaces de se adaptar ás novas situacións
socioeconómicas, aborais e organizativas.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130300
RA1

1

70

30

2

COMPOSICIÓN DE PEZAS DE Análise da escena VJ. Formatos de Vídeo. Realización de
ANIMACIÓN VISUAL
composicións e xeración de efectos.
EQUIPAMENTO DE VÍDEO
Instalación e configuración de equipos de vídeo.

30

10

3

MESTURA VISUAL EN VIVO

Mestura visual en directo de sesións musicais

60

30

4

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Equipamento de luminotecnia: instalación e conexionado

40

10

5

TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN Realización de actuacións luminotécnicas en vivo

52

20

Total:
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RA2

RA3

RA4

RA5

X
X
X
X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

COMPOSICIÓN DE PEZAS DE ANIMACIÓN VISUAL

70

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Coñecer a orixe da figura do VJ

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Introdución ao Vjing

10,0

2

Recursos e materiais. Identificación dos materiais e programas
empregados para unha sesión de Vjing

10,0

3

Composición de vídeo

50,0

1.2 Identificar a importancia da cultura Vj ma industria do espectáculo
1.3 Coñecer aos Vjs máis destacados do panorama actual
1.4 Averiguar os coñecementos previos do alumnado relativos aos VJs
2.1 Identificar os materiais empregados polos VJs
2.2 Coñecer os distintos tipos de programas que utiliza un VJ
3.1 Coñecer a interface do programa de composición e as súas principáis
ferramentas
3.2 Identificar os distintos formatos e códecs de vídeo e audio
3.3 Creación de loops
3.4 Exportación de pezas de vídeo
3.5 Crear composicións de vídeo aplicando axustes preestablecidos polo
programa
3.6 Manexar as principáis ferramentas do programa
3.7 Coñecer o proceso para realizar un chroma key dende a fase inicial
3.8 Realizar un chroma key dende a fase inicial
3.9 Aplicar axustes e filtros artísticos para acadar un look determinado
3.10 Coñecer as técnicas de animación no programa de animación
TOTAL

70

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.1

S

15

•

TO.2

S

15

•

TO.3

S

15

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.

•

TO.4

S

15

•

TO.5

S

10

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
CA1.7 Identificouse a figura do Vj en relación coas súas orixes, impacto social e influenza
no sector audiovisual e de espectáculos

•

TO.6

N

10

•

PE.1

S

5

CA1.8 Analizouse a evolución do Vjing a través da historia desde os inicios á actualidade

•

LC.1

N

5

CA1.9 Determináronse as ferramentas que son empregadas polos Vjs ara desenvolver o
seu traballo

•

LC.2

N

5

•

LC.3

N

5

CA1.10 Identificáronse os artistas máis salientables desta disciplina

TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Control dos parámetros de importación á aplicación de composición en capas de clips de vídeo, fotografías, grafismos e animacións 2D e 3D.
0Xeración de loop en soporte dixital DVD ou BlueRay.
Aplicación de axustes de luz e cor, filtros artísticos, axustes de opacidade e deformacións. Parámetros técnicos dos efectos.
Aplicación de movementos a elementos visuais en aplicacións de composición de vídeo en capas.
Técnicas de animación e movemento mediante fotogramas clave e interpolacións.
Incrustación de elementos visuais mediante eliminación de áreas: key de luminancia, crominancia, forma, etc.; axustes de cor e niveis de recorte e definición.
Exportación de pezas de vídeo desde aplicacións de composición de vídeo en capas.
Formatos de saída de vídeo e audio para difusión ou envío a aplicacións de edición.
Tipoloxía de soportes de difusión e ficheiros dixitais de distribución.
Arquitecturas e codecs de distribución.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Introdución ao Vjing

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación das
funcións do Vj na
escena actual, estilos e
orixe dende unha
perspectiva histórica
Expoñer algúns
traballos dos Vjs máis
relevantes e influenzas

Recursos e materiais.
Identificación dos materiais
e programas empregados
para unha sesión de Vjing

•

Expoñer os recursos
materiais dos que
podemos dispoñer para
os nosos proxectos de
Vj e como conseguilos
(gravación de vídeo,
deseño, fotografías,
descarga...)

Composición de vídeo

•

Explicación dos
requisitos necesarios
para manexar o
programa de
composición, da
interface do programa,
importación de
materiais, principais
ferramentas,
propiedades de
transformación das
capas, filtros, axustes e
efectos.

•

Explicación de
máscaras, canle alfa e
incrustacion de cor.

•

Explicación das
técnicas de animación
no programa de
composición, dos
distintos tipos de
keyframes,
interpolacións e
tracking, así como
deformacións que se lle
poden aplicar
Explicar outro tipo de
ferramentas de
deformación do
programa de
composición e como
manexalas en sintonía
coa música.
Explicación dos
distintos formatos e
códecs de vídeo e
audio, así como a súa
idoneidade segundo o
uso posterior que vaian
ter os arquivos.

•

•

Alumnado
(tarefas)

•

Visionado de traballos
de artistas visuais que
influenciaron aos Vjs

•

Realización dun video
dende a perspectiva do
Vj

•

Investigar sobre un Vj e
facer unha
presentación

•

Explicar os distintos
tipos de programas de
composición atendendo
aos que imos empregar
na aula

Resultados ou produtos

•

Vídeos e
presentacións creadas
polos alumnado

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Proxector e monitores
de audio. Ordenadores
con conexión a Internet.
Aplicacións de edición
de vídeo.
Vídeocámaras e
equipamento do Ciclo
do IES Virxe do Mar.

•

LC.1

•

LC.2

•

LC.3

•

PE.1

Duración
(sesións)

10,0

•

Vídeo creados da
actividade.

•

Ordenadores con
conexión a Internet.
Proxector

•

LC.2

10,0

•

Videos de incrustación
de cor

•

Ordenadores con
conexión a Internet.

•

TO.1

50,0

•

Videos de chroma key

•

Proxector e monitores
de audio

•

TO.2

•

Loops

•

Videos e imaxes para
os exercicios

•

TO.3

•

Exercicios

•

Programa de
tratamento dixital de
imaxes

•

TO.4

•

Programa de
composición de vídeo

•

TO.5

•

Cámara de gravación

•

TO.6

•

Material de iluminación

•

Chroma

TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

EQUIPAMENTO DE VÍDEO

30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.2 Conectar e configurar o equipo necesario para a sesión de Vjing

Duración
(sesións)

Título das actividades
Montaxe da sesión de Vjing

30,0

1.1 Coñecer a tipoloxía e características técnicas de proxectores de vídeo,
pantallas de televisión e pantallas LED
1.3 Definir o evento e os recursos necesarios para levalo a cabo
TOTAL

30

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1

N

10

CA2.2 Definíronse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de
proxección de vídeo en salas de animación músico-visual de diversas características,
determinando o tipo de exhibición e a súa conxugación cos efectos de luminotecnia.
CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as características
técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre equipamentos.

•

TO.1

S

20

•

TO.2

N

10

CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de reprodución,
computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e monitores, seguindo o
rider técnico e os esquemas de conexións de manuais técnicos.
CA2.5 Direccionáronse os sinais de vídeo e datos entre as áreas de reprodución, mestura,
monitorización e exhibición, prevendo alternativas segundo a dinámica da sesión.

•

TO.3

S

10

•

TO.4

N

10

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.

•

TO.5

N

10

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.

•

TO.6

S

20

•

TO.7

N

10
TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Análise do evento desde as perspectivas comunicativa, artística, técnico-tecnolóxica e económica.
Tipoloxía e características técnicas de proxectores de vídeo, pantallas de televisión e pantallas LED.
Montaxe de instalacións de imaxe para sesións de animación musical e visual, a partir da consulta de diagramas de bloques e manuais técnicos.
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Contidos
Configuración e enrutamento da cadea de equipamentos de imaxe.
Técnicas de axuste e tratamento de sinais na reprodución, mestura, proxección e visualización.
Mantemento preventivo de equipamentos de imaxe e protocolos de detección de avarías.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Montaxe da sesión de Vjing

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•
•

Explicación dos tipos
de pantallas e
proxectores de vídeo,
así como as súas
características técnicas
e conexionado.
Explicación do
funcionamento básico
das mesas
mesturadoras de vídeo
Explicación da
actividade a
desenvolver e
supervisión da mesma.
Describir como
configurar e enrutar os
equipos de imaxe.
Explicación das
aplicacións informáticas
de videojockey e a súa
configuración.

Alumnado
(tarefas)

•

Analizar o espazo e os
recursos disponibles
para realizar unha
sesión de VJing.

•

Realizar a planificación
dunha sesión de VJing.

•

Conectar e configurar o
equipo de imaxe
necesario para a sesión
de Vj, configurando
tamén o programa
informático de VJ.

•

Resultados ou produtos

•

Escaleta da sesión de
Vjing

Manipular con coidado
todo o equipamento de
imaxe, aplicando os
protocolos necesarios
para o seu
mantemento.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador Proxector e
monitores de audio.
Conexión a internet.
Equipamento de imaxe.
Manuais do
equipamento técnico de
imaxe. Cables de video
e audio. Aplicación de
vídeojockey para a
mestura visual en vivo.

•

LC.1

•

TO.1

•

TO.2

•

TO.3

•

TO.4

•

TO.5

•

TO.6

•

TO.7

30,0

TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

MESTURA VISUAL EN VIVO

60

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Executar efectos e transicións en vivo ao ritmo da música

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Realización da sesión de Vjing

40,0

2

Videomapping

20,0

1.2 Operar programas informáticos de mestura visual en vivo e mesas
mesturadoras
1.3 Crear e obter imaxes e loops para a sesión de Vjing
2.1 Coñecer en qué consiste o videomapping
2.2 Instalar o equipamento de imaxe para aplicar a técnica do videomapping
2.3 Proxectar imaxes sobre unha superficie conseguindo un efecto 3D
TOTAL

60

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1

N

10

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

•

TO.2

S

20

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.

•

TO.3

S

20

•

TO.4

N

10

•

TO.5

N

10

•

TO.6

S

20

•

TO.7

N

5

•

TO.8

N

5
TOTAL

4.3.e) Contidos
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100

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Técnicas de elaboración de escaletas.
Axuste de áreas de proxección mediante aplicacións de mapeamento por zonas.
Operación de reprodutores de fontes de vídeo e aplicacións informáticas de difusión de imaxes e medios visuais. Listas de reprodución.
Valores expresivos e simbólicos dos elementos visuais en relación coas tendencias musicais: afinidade, contraste, disonancia e contrapunto.
Axustes e sincronización de tempo da peza visual en relación coa estrutura rítmica musical en beats por minuto.
Operación de reprodutores especializados de soportes dixitais. Definición de puntos cue para a mestura de pezas audiovisuais.
Tipos de transicións en vivo entre elementos visuais por corte, cortinas, fundidos, keys de luminancia e crominancia, e traslacións.
Tipos de efectos en vivo e parámetros de manipulación de keys de luminancia e crominancia, axustes de cor, filtros artísticos, marcos e deformacións.
Animación de títulos para presentación de artistas e momentos especiais mediante programas tituladores en 2D e 3D.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Realización da sesión de
Vjing

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Supervisar a execución
da sesión de VJing en
vivo en coordinación
coa música e prever
posibles incidencias.

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Crear, descargar,
gravar, fotografar ou
deseñar os materiais
audiovisuais necesarios
para levar a cabo a
sesión de Vjing

Resultados ou produtos

•

Loops e material
audiovisual para a
sesión de VJing.

•

Sesión de Vjing.

Realizar a sesión de
VJing planificada cos
recursos obtidos
previamente, aplicando
transicións e efectos en
vivo e introducindo
presentacións durante
a mesma.
Traballar de xeito
coordinado co resto do
alumnado no
desenvolvemento da
sesión de VJing.

- 11 -

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador. Conexión a
internet Proxectores e
monitores.
Equipamento de imaxe
(reprodutores de DVD,
proxector de vídeo,
monitores, mesturadora
de vídeo...). Cables de
video e audio. Escaleta
da sesión. Cámara de
vídeo Aplicación de
vídeojockey para a
mestura visual en vivo.
Loops e material
audiovisual para a
sesión de VJing

•

TO.1

•

TO.3

•

TO.4

•

TO.5

•

TO.6

•

TO.7

•

TO.8

Duración
(sesións)

40,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Videomapping

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación do
mapeado de imaxe e
warping

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

•

Visionado de traballos
de videomapping

•

Vídeo de animación

•

Preparar unha sesión
de videomapping a
partir de unha
animación sinxela en
3D para proxectar
sobre unha superficie

•

Instalación e
configuración do equipo
de imaxe

•

Sesión de
videomapping

Explicación da montaxe
de instalacións de
imaxe para a sesión de
animación musical e
visual

•

•

Explicación da
actividade a
desenvolver

•

•

Explicar como realizar o
axuste da área de
protección mediante
mapeamento,
supervisar a execución
do videomapping e
prever posibles
incidencias.

Instalar e configurar o
equipamento de imaxe
para realizar o
videomapping
Realizar unha sesión
de videomapping,
mapeando a superficie
dos obxectos onde
realizar a proxección.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Programa animación.
Conexión a Internet.
Proxectores e
monitores. Ordenador.
Proxecto de animación
cos obxectos onde se
vai a proxectar
modelado.
Equipamento de imaxe
Aplicación de
vídeojockey para a
mestura visual en vivo.
Cables de audio e
vídeo. Manuales dos
equipos

•

TO.2

•

TO.3

•

TO.4

•

TO.6

20,0

TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Describir os elementos de suxeción dos aparellos de iluminación

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Planta de iluminación

20,0

2

Conexionado de equipo

20,0

1.2 Coñecer os principais aparellos de iluminación de espectáculos e
accesorios
2.1 Aplicar os esquemas de instalacións de iluminación
2.2 Colocar e conectar as luces para unha sesión de lghtjockey
TOTAL

40

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

LC.1

S

10

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

•

LC.2

S

10

CA4.3 Instalouse o equipamento de luminotecnia en salas e espazos de animación,
aplicando o esquema de conexións prefixado e seguindo a normativa de seguridade en
instalacións eléctricas.
CA4.4 Conectáronse proxectores e aparellos robotizados aos dimmer, distribuíndo liñas
eléctricas e cables de sinal DMX.

•

TO.1

S

20

•

TO.2

S

20

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

•

TO.3

N

10

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.

•

TO.4

S

10

•

TO.5

N

10

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

•

TO.6

S

10
TOTAL

4.4.e) Contidos
Contidos
Características da luz: cantidade, calidade, cor e dirección.
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Contidos
0Situación, dirección e axuste de aparellos de iluminación fixos.
Situación, axuste, enfoque, configuración e sincronización de aparellos robotizados.
Magnitudes físicas de luz incidente e luz reflectida. Unidades de medida: candela, lux e lumen.
Colorimetría da luz: espectros cromáticos, temperatura de cor e kelvins.
Tipoloxía de aparellos de iluminación espectacular: proxectores fresnel, PAR, recortes, robotizados de espello móbil, robotizados de 360º e barras de LED.
Accesorios de iluminación espectacular: cambios de cor, cambios de gobo, filtros e bolas de espello.
Aparellos especiais: estroboscópicos, láser e máquinas de fume.
Elementos de suxeición: trusses, patas, barras, ganchos, garras e cables de seguridade.
Esquemas de instalacións de iluminación espectacular. Diagrama de bloques.
Tipos de dimmer, especificacións técnicas, configuración e operación.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Planta de iluminación -

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación das
características e
magnitudes da luz, a
súa colorimetría, os
tipos de aparellos de
iluminación de
espectáculos,
elementos de suxeición
e esquemas de
instalacións
luminotécnicas

Alumnado
(tarefas)

•

Elaborar unha planta de
iluminación, tendo en
conta o material da
escola, para unha
sesión de lightjockey

Resultados ou produtos

•

Planta de iluminación

Explicación da
actividade a realizar e
supervisión da mesma

- 14 -

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Proxector e monitores
de audio. Ordenador .
Conexión a internet.
Manuais dos equipos
de iluminación.
Exemplos de plantas de
iluminación

•

LC.1

•

LC.2

Duración
(sesións)

20,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Conexionado de equipo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

Explicación dos
distintos tipos de
dimmer, manexo de
aparellos de
iluminación fixos e
robotizados, aparellos
especiais e axustes de
cor.

Alumnado
(tarefas)

•

Instalar e conectar o
equipo de iluminación
segundo a planta
realizada na actividade
anterior para unha
sesión de lightjockey.

Resultados ou produtos

•

Instalación e
conexionado do
equipamento
luminotécnico.

Explicación sobre
seguridade no manexo
de material
luminotécnico e na
instalación do equipo.
Explicación da
actividade práctica a
realizar e supervisión
da mesma.
Explicar o mantemento
preventivo de
equipamentos de
iluminación,
cableamento, os
conectores e cadros de
iluminación.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador. Proxectores
e monitores. Conexión
a internet Manuais dos
equipos de iluminación.
Grella de iluminación.
Equipamento de
iluminación para
espectáculos.
Escenario

•

TO.1

•

TO.2

•

TO.3

•

TO.4

•

TO.5

•

TO.6

20,0

TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

52

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Realizar unha escaleta da sesión de animación

1

Planificación da sesión de animación

15,0

2.1 Configurar o programa informático para controlar a iluminación

2

Preparación da sesión de animación

15,0

3

Realización da sesión de animación

22,0

2.2 Programar os cambios de iluminación da sesión
3.1 Realizar unha sesión de animación luminotécnica en vivo

TOTAL

52

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1

S

20

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.

•

TO.2

N

10

•

TO.3

S

20

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

•

TO.4

S

25

•

TO.5

S

25

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Conexións e configuración inicial da mesa de luces e do programa informático de control de iluminación.
Distribución de canles de mesa en relación con canles de dimmer.
Asignación de liñas e aparellos de iluminación a canles de mesa.
Agrupación de aparellos por zonas, funcionalidades ou fases da escaleta mediante memorias. Asignación de submásters. Listaxes en cues.
Xeración de efectos de mesa e programación de cambios rítmicos.

- 16 -
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Contidos
Programación de movementos robotizados acordes coa música e a escaleta.
Seguimento da escaleta en vivo. Técnicas de anticipación e previsión de incidencias.
Técnicas de improvisación de luces en relación con música, proxeccións audiovisuais e actuacións.
Execución en vivo da programación luminotécnica en función da escaleta e as opcións de improvisación, en coordinación coa actuación de disc-jockey, as proxeccións de medios
audiovisuais e as intervencións artísticas.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Planificación da sesión de
animación - Nesta
actividade aprenderase a
axustar as áreas de
proxección mediante
aplicacións de mapeamento
por zonas para proxectar
así sobre diferentes tipos
de superficies, tanto 2D
coma 3D así como os
diferentes tipos de mapping
posibles.
Preparación da sesión de
animación

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Realización da sesión de
animación

•

Alumnado
(tarefas)

Repaso de elaboración
de escaletas e
explicación da
actividade a realizar

•

Idear unha sesión de
animación con
iluminación

•

Realizar a escaleta da
sesión de animación
anterior, para
empregala nas
seguintes actividades.

Explicación da mesa
deluces da escola e do
programa informático
de control de
iluminación.

•

Conectar o equipo de
iluminación a mesa de
luces, configurala, xerar
efectos e programar
cambios rítmicos,
segundo a escaleta da
sesión de lightjockey
desenvolvida na
actividade anterior.

Explicación da
actividade a
desenvolver e
supervisión da mesma

Explicación de cómo
desenvolver a sesión
de animación
preparada durante a
actividade anterior e
supervisar a execución
da mesma.

•

Manexar o programa
informático de control
de iluminación.

•

Seguir as rutinas de
traballo pertinentes e
coidar o mantemento
do equipo de
iluminación.

•

Manexar a mesa de
luces e o programa
informático de control
de iluminación.

•

Realizar en vivo a
programación
luminotécnica en
función da escaleta e
improvisando durante a
execución da mesma.

•

Seguir as rutinas de
traballo pertinentes e
coidar o mantemento
do equipo de
iluminación.

Resultados ou produtos

•

•

•

Escaleta da sesión de
animación.

Escaletas de escenas

Realización dunha
sesión de lightjockey en
vivo.

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador. Proxector e
monitores de audio.
Conexión a internet

•

TO.1

•

TO.2

Ordenador. Escenario.
Escaleta da sesión.
Proxector e monitores.
Conexión a internet.
Equipamento de
iluminación de
espectáculos. Manuais
de equipamento. Mesa
de luces Programa
informático de control
de iluminación. Grella
de iluminación

•

TO.3

•

TO.4

Proxector e monitores
de audio. Grella de
iluminación. Escenario.
Escaleta de animación.
Escaleta de escenas.
Ordenador. Conexión a
internet. Equipamento
de iluminación para
espectáculos. Manuais
do equipamento. Mesa
de luces Programa
informático de control
de iluminación

•

TO.5

15,0

15,0

22,0

TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento escolar sexa avaliado con plena obxectividade, no desenvolvemento das
unidades didácticas desta programación recolléronse os criterios de avaliación que serán aplicados para evidenciar a adquisición das capacidades
establecidas no curículo. Unha das primeiras actividades de cada unidade será a exposición ao alumnado das mesmas (en cumplimento do artigo
48.4 do Decreto 114/2010).
Recollemos a continuación 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):
- 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 incluen 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.
- Coñecer os tipos e características técnicas de proxectores de vídeo, pantallas de televisión e pantallas LED.
- 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.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Dentro deste proceso distinguiremos tres momentos o fases:
- Avaliación inicial: se avaliarán os coñecementos de partida do alumnado a través dun cuestionario de preguntas cortas.
- Avaliación continua e formativa: será a avaliación realizada ao longo de cada unha das U.D basadas no traballo diario de cada alumno.
- Avaliación final: ao rematar as U.D valorarase a aplicación dos conecementos adquiridos, o interese e a participación nas actividades así como a
creatividade á hora de desenvolver as prácticas.
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Farase unha proba escita ao rematar cada U.D. Cando o alumno non supere a proba escrita correspondente a unha U.D. terá que facer unha
proba escrita final que incluirá contidos de todas as U.D. non superadas no trimestre.
A avaliación está baseada sobre todo na evaluación individual de cada tarefa usando listas de cotexo (LC) e Táboas de Observación (TO).
CUALIFICACIÓNS:
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
Na 1ª avaliación a cualificación corresponderá a: 30% media aritmética das probas escritas (exames de resposta aberta e pechada), 20% exames
prácticos e 50% conxunto de traballos e actividades realizadas durante o curso.
Na 2ª avaliación a cualificación corresponderá a: 30% media aritmética das probas escrita (exames de resposta aberta e pechada), 20% exames
prácticos e 50% conxunto de traballos e actividades realizadas durante o curso.
A nota da 2ª avaliación e a nota final será a media artimética da primeira avaliación e dos traballos e probas realizados na segunda avaliación.
A nota final do módulo calcularase sempre e cando se teñan superadas todas as avaliacións parciais.
É requisito imprescindible ter entregadas e aprobadas todas as actividades obrigatorias para poder aprobar as avaliacións parciais.
Non se poderán aprobar as avaliacións parciais sen ter aprobados tanto os exames como as actividades.
Os exames e as actividades serán puntuados entre 0 e 10 puntos debendo obterse unha nota mínima de 5 puntos para ter aprobada dita proba.
A cualificación do módulo será numérica, entre un 1 e un 10, sen decimais, atendendo ao criterio de que se na suma das distintas probas se obtén
unha cualificación con decimais, esta aproximarase á unidade inmediatamente inferior se non alcanza o 0,50 ou a inmediatamente superior se o
iguala ou supera.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Se o alumno non acada a cualificación final positiva no segundo trimestre, deseñaremos unha serie de actividades de recuperación presenciais e
non presenciais que o alumno poda realizar de xeito autónomo, entregar e expoñer ao profesor do módulo. Cando o alumno non poda acceder á
FCT no período ordinario por ter este módulo pendente, poderá recuperalo nese mesmo período. O equipo docente realizará un informe de
avaliación individualizado que servirá de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. A cualificación definitiva deste
módulo farase efectiva na avaliación final. Nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtida na segunda avaliación parcial.
Se os alumnos que non acadasen a cualificación final positiva levan a cabo correctamente as actividades de recuperación deseñadas para eles,
tomando como referentes os mínimos aplicables, superarán o módulo. No caso de non ser así, deberán realizar unha proba final co mesmo deseño
e estrutura que aquel alumnado que perdera o dereito á avaliación continua.

Actividades de recuperación:
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- Entrega das actividades non aprobadas ou non entregadas.
- Probas teórico-prácticas, nas que se valorará o coñecemento dos contidos abordados durante o curso.
- Actividades teórico-prácticas similares ás desenvolvidas ao longo do curso.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A avaliación na formación profesional inicial realizarase tendo en conta os obxectivos, expresados en resultados de aprendizaxe, e os criterios de
avaliación do módulo profesional. A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que será unha avaliación. Por
este motivo, nas modalidades de ensino presencial será necesaria a asistencia do alumnado ás actividades programadas para os distintos
módulos profesionais do ciclo formativo (artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 e artigo 48 do Decreto 114/2010).
Un número de faltas por parte do alumnado que sexa dun 10% da duración total do módulo, implicará perder o dereito á avaliación continua. Para
os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno/a na
xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde ao establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro. Nesta situación
o procedemento extraordinario de avaliación axeitarase ao seguinte procedemento:
- O alumno terá que realizar un exame escrito individualizado baseado en cuestións de tipo teórico-práctico, que versarán sobre os contidos globais
deste módulo.
- Terá que realizar un exame práctico de mestura visual en vivo, realizando o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións
informáticas, configurando e enrutando a cadea de equipos de imaxe, lanzando vídeos, gráficos e fotografías e aplicando transicións en vivo,
mesturando os distintos elementos en relación coa música e animando títulos para a presentación de artistas e momentos especiais.
- Terá que realizar un exame práctico de actuación luminotécnica en vivo, executando en vivo as evolucións de iluminación acordes coa escaleta,
programando cambios rítmicos e realizando técnicas de improvisación de luces en relación con música, proxeccións audiovisuais e actuacións.
Para superar o módulo deberá obterse unha cualificación mínima de 5 puntos en cada parte. A nota final será a media ponderada co seguinte
peso:
Exame escrito: 40%
Práctico de mestura visual : 35%
Práctico da actuación luminotécnica ao vivo: 25%
O referente para a superación do módulo serán os mínimos recollidos nesta programación.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
Ademais das aprendizaxes dos alumnos, deberase avaliar a práctica do docente (artigo 48.2 do Decreto 114/2010 do 1 de xullo, que establece a
ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia).
Isto realizarémolo por medio dos alumnos e outros compañeiros do departamento, así como co seguimento da programación e as unidades
didácticas, que deberán estar expostas a unha avaliación e revisión constantes. As correccións efectuadas teranse en conta para a elaboración
das mesmas de cara ao vindeiro curso. Isto farémolo porque como profesores debemos reflexionar sobre a nosa experiencia docente para saber
se a nosa proposta é a adecuada, segundo as características do noso alumnado.
Deberemos avaliar:
- Se os contidos e obxectivos son adecuados aos nosos alumnos e aula.
- Se a metodoloxía empregada é correcta e eficaz para acadar os obxectivos.
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- A utilización de todos os espazos e uso dos distintos agrupamentos de alumnos.
- A creación dun clima de confianza e respeto.
- O tratamento de todas as áreas e contidos de diferente tipo.
- As medidas de atención á diversidade.
- Se a temporalización das unidades didácticas foi a axeitada.
- Se se mostraron diversos incentivos para facilitar a motivación do alumnado.
Ademais do anterior, tamén hai que avaliar a organización da aula e o ambiente entre os distintos alumnos, se os agrupamentos efectuados foron
adecuados e suficientes, así como a relación do alumnado co profesorado ou a coordinación entre os distintos profesores. Isto incidirá na
adaptación do proxecto educativo e da programación de aula.
Para avaliar este proceso de ensinanza-aprendizaxe, empregaremos a observación directa dos alumnos, así como a información obtida a partir de
cuestionarios que entregaremos aos alumnos, onde terán que responder sobre a organización e orientación do aula (se a consideran adecuada
e/ou como mellorarla), se os recursos do centro e contorno son aproveitados satisfactoriamente, se a metodoloxía é adecuada para os obxectivos
propostos e son capaces de seguila, aspectos relativos aos criterios de avaliación e xa por último, a relación que establecen co profesor da materia
(se é cordial e crea un clima de confianza ou polo contrario non se amosa accesible ou crea un clima de inseguridade).
Tamén se realizará, en sesións grupais do profesorado dos distintos módulos, unha avaliación dos procesos de ensinanza-aprendizaxe en relación
coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos e criterios de avaliación propostos nos distintos módulos do ciclo formativo e co
desenvolvemento das competencias profesionais, persoais e sociais.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
No marco do Decreto 229/2011 do 7 de decembro, que regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia, se define a atención á diversidade como o conxunto de medidas e accións destinadas a adecuar a resposta educativa ás
diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o
alumnado.
E unha realidade que o actual sistema educativo debe formar e dar cabida a un alumnado moi heteroxéneo, que abrangue desde alumnos que
proceden doutras culturas diferentes a nosa ata alumnos que presentan necesidades educativas especiais ou precisan apoio educativo. Por isto é
necesario incorporar á programación un conxunto de medidas e estratexias que, de forma preventiva, asuma as diferenzas no grupo de alumnos
como algo característico da labor pedagóxica na aula. Dentro das medidas a adoptar, o Decreto 229/2011 define no artigo 8 as medidas ordinarias
de atención á diversidade. Estas medidas son aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo ao contexto sociocultural e características
do alumnado, sen alterar significativamente os seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación.
Dentro destas medidas ordinarias de atención á diversidade imos englobar medidas que favorezan a individualización do ensino, a súa adecuación
ás características do alumnado e que favorezan a integración. Para poder levar a cabo estas medidas, debemos coñecer o nivel de coñecementos
de partida dos nosos alumnos así como os seus intereses. Así aproveitaremos a presentación do módulo e da primeira unidade didáctica para
realizar un cuestionario sobre contidos vencellados a este módulo, o cal nos permitirá coñecer o nivel de partida dos alumnos así como decatarnos
das súas necesidades ou intereses, que serán tidos en conta á hora de desenvolver os contidos da materia. Tamén obteremos esta información a
partir da observación directa do alumnado, do diálogo constante con eles e das actividades realizadas durante as primeiras semanas do curso. A
avaliación inicial vai constituir un factor preventivo na atención á diversidade, especialmente naqueles casos de alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo. Ao finalizar o curso, realizaremos unha avaliación do proceso educativo de cada alumno, prestando especial
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atención aos resultados acadados en función dos obxectivos propostos a partir da avaliación inicial.
O profesorado, os materiais educativos e a metodoloxía empregada deben ofrecer medidas para a atención á diversidade, que favorezan a
formación e integración de todos os alumnos, fomentando un clima de respecto na clase. A nosa metodoloxía estará baseada nunha aprendizaxe
cooperativa, con agrupamentos flexibles do alumnado, para que o desenvolvemento das tarefas teña en conta a heteroxeneidade do alumnado e
utilice esta positivamente. Así, os agrupamentos dos alumnos variarán en función das tarefas e actividades a desenvolver, implicarán a posta en
común de ideas (potenciando así unha actitude de respecto e escoita cara o resto de alumnos) e serán o máis heteroxéneos posibles, xa que
trateremos de fomentar o traballo en grupos de individuos que presenten distintos niveis de coñecemento.
Ademais, as actividades propostas intentarán ter en conta os gustos e intereses do alumnado, garantindo en todo caso que se acadan os
obxectivos previstos. Tamén será importante a colaboración co titor e cos diferentes profesores, posto que facilitará o traballo de prevención
psicopedagóxica para garantir o adecuado desenvolvemento dos estudantes e a súa formación integral, así como fomentando a cohesión grupal e
buscando a adaptación do alumnado ao centro.
Para dar resposta aos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, deseñaremos na nosa programación actividades tanto de reforzo como
actividades de ampliación:
- Reforzaremos a explicación de contidos a aqueles alumnos que o precisen.
- Se apreciamos alumnos que presentan un ritmo máis acelerado de aprendizaxe, lles proporemos actividades de ampliación, que poderán
consistir na realización dalgunha investigación referente aos contidos que estamos traballando para motivalos e que se impliquen no seu proceso
de ensinanza-aprendizaxe ou ben a realización dalgún exercicio que implique unha maior complexidade que os tratados na clase.
- Se apreciamos alumnos que presentan un ritmo mais lento de aprendizaxe, lles proporemos a realización de actividades de reforzo, que os
introduza nos contidos da materia e os axude a seguir o ritmo da clase con menor dificultade. Estas poderán consistir na visualización de videos
explicativos sobre as ferramentas que teñen que empregar e a realización de exercicios básicos mais sinxelos para afianzar os conñecementos.
- Alumno-titor: fomentaremos que un alumno que presente un ritmo mais lento de aprendizaxe sexa titorizado por outro alumno que leve un ritmo
moi rápido. Así favoreceremos a integración. Ao alumno-titor o premiaremos mellorando a súa calificación por actitude e participación.
No caso de alumnos con necesidades educativas especiais, será necesario poñer a énfase na resposta educativa, pensando mais en termos das
necesidades deste alumnado que nas suas limitacións persoais ou carencias especificas. A estes alumnos deberemos ofrecerlles medidas de
reforzo educativo e, nos casos en que sexa necesario, medidas de adaptación curricular pouco significativas, asi como a flexibilización da duración
do periodo de escolarizacio¿n. Estas axudas deberán favorecer sempre a integración destes alumnos co resto do alumnado, fomentando a non
discriminación.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
O artigo 32 do Decreto 229/2011 define como alumnado con necesidades específicas de apoio educativo a aquel alumnado que requira, de forma
temporal ou permanente, apoios ou provisións educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades
específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou
de historia escolar.
No apartado anterior mencionamos medidas a adoptar con aqueles alumnos que presentaran diferentes ritmos de aprendizaxe, en base ao deseño
de actividades de reforzo e ampliación. Pero existen alumnos que presentan necesidades educativas especiais e precisan outro tipo de medidas.
Neste caso teremos que levar a cabo adaptacións curriculares non significativas. No caso de que existisen alumnos con algún problema sensorial
como a hipoacusia, ofreceremoslles materiais escolares adaptados. Neste caso como nas clases expositivas se vai empregar material audiovisual
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para ilustrar algúns contidos desenvolvidos, exporemos estes coa opción de subtitulado e situaremos ao alumno nas primeiras filas da clase para
que lle resulte mais doado seguir as explicacións. Tamén teremos isto en conta á hora de realizar os agrupamentos para desenvolver as
actividades, de xeito que participe nun grupo no que haxa alumnos cun ritmo rápido ou maior facilidade de aprendizaxe que lle poidan axudar.
Facilitarémoslle material por escrito e nas probas ou tarefas individuais nas que o alumno teña moita dificultade para desenvolvelas, ofrecerémoslle
mais tempo para levalas a cabo.
Outra medida a seguir é conseguir unha organización adecuada da clase, para que o profesor poda prestar máis atención aos alumnos que
presenten dificultades de aprendizaxe. Pero isto farémolo evitando estar sempre ao seu lado, para que estes alumnos non presenten algún grao de
marxinación por parte dos seus compañeiros. No caso de alumnos conflitivos, é importante prestarlles a atención necesaria sen que se estableza
unha relación de dependencia ou manipulación do profesorado por parte do alumno en cuestión. O profesorado ofreceralles solucións mediante a
adaptación curricular cando esta sexa necesaria, graduando os obxectivos e fomentando o traballo en equipo e a cooperación entre todos.
Para aqueles alumnos procedentes doutros países que teñan dificultades de aprendizaxe debio ao idioma, deixarémoslle empregar un diccionario
cando sexa necesario. Ademais, facilitarémoslle material e documentación por escrito para que lles sexa mais doado seguir o módulo e, se é
necesario, tamén en formato audiovisual. Tamén lles deixaremos empregar mais tempo a hora de levar a cabo determinadas tarefas e exames. E
ao igual que no caso anterior, graduaremos os obxectivos e fomentaremos o traballo en grupo.
No caso de alumnado con altas capacidades intelectuais, realizaremos adaptacións curriculares de ampliación do ensino, facilitandolle o acceso a
recursos adicionais e complementarios de información. E para aqueles alumnos que teñan baixas capacidades de aprendizaxe, ofreceremoslle
mais tempo para a consecución dos obxectivos propostos, poderán realizar varias actividades para acadar o mesmo obxectivo e lles facilitaremos
axudas visuais como complemento á comunicación oral.
As adaptacións curriculares sempre se farán tendo en conta a priorización dos obxectivos e contidos que teñan que ver coa integración social e
garantindo que o alumno/a acade autonomía persoal. E moi útil comezar por tarefas onde o alumnado obteña éxito seguro, para que se sinta
confiado e non se desanime para as seguintes actividades a desenvolver. Tamén é importante que o alumno se desenvolva con autonomía e siga
rutinas de traballo. En canto a avaliación, debera facerse sendo o mais flexible e imaxinativo posible, seguindo sempre que se poida o principio da
normalización e, en todo caso, asegurando que o alumno acade un nivel suficiente e necesario de consecución das competencias imprescindibles
para acadar a titulación, seleccionando aqueles contidos máis importantes.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A educación en valores dentro do currículo constitúen un conxunto de contidos referidos a determinadas necesidades sociais, consideradas de
gran transcendencia, que reclaman unha atención prioritaria. Estes contidos aparecen mencionados en varios artigos da lexislación que regula o
sistema educativo español, así como no Real Decreto 1147/2011, do 29 de xullo, que estable a ordenación xeral da formación profesional do
sistema educativo.
A LOE (Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación) establece no seu preámbulo que fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida
implica, ante todo, proporcionar aos mozos unha educación completa, abranguendo os coñecementos e as competencias básicas que resulten
necesarias na sociedade actual, que lles permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía democrática, a vida en común e a
cohesión social e que estimule neles o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de aprender por si mesmos. Tamén destaca que entre os fins
da educación se resaltan o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades afectivas do alumnado, a formación no respecto dos
dereitos e liberdades fundamentais e a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, o recoñecemento da diversidade
afectivosexual, así como a valoración crítica das desigualdades, que permita superar os comportamentos sexistas, asumindo así na súa
integridade o contido do expresado na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
Establécese no Título Preliminar Capítulo I, dentro dos principios e fins da educación, no seu artigo 1, que algúns dos principios nos que se inspira
o sistema educativo español son:
- A transmisión e a posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a
tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación.
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- A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica destes, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal,
familiar e social.
- O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade efectiva entre homes e mulleres.
O artigo 2, que fai referencia aos fins do sistema educativo español, di que o sistema educativo español se orientará á consecución, entre outros,
de:
- O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos.
- A educación no respecto aos dereitos fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade.
- A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia.
- A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e a solidariedade entre os pobos
asi como a adquisición de valores que propicien o respecto cara os seres vivos e o medio, en particular ao valor dos espazos forestais e o
desenvolvemento sostible.
- A formación no respecto e o recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de España e da interculturalidade como un elemento
enriquecedor da sociedade.
- A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e
con capacidade de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento.
E xa no apartado relativo aos obxectivos da formación profesional (artigo 40) menciona, entre outros, que os alumnos e alumnas deben adquirir as
capacidades que lles permitan aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na resolución pacífica
dos mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, ademais de fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e
mulleres para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións profesionais e o exercicio das mesmas. E tamén traballar en condicións
de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo.
Tamén o R.D. 1147/2011 concreta no artigo 7 os elementos que definen o perfil profesional dos títulos. Este incluirá a competencia xeral, as
competencias profesionais persoais e sociais, as cualificacións e as unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais,
co fin de lograr que os títulos de formación profesional respondan de forma efectiva ás necesidades demandadas polo sistema produtivo e aos
valores persoais e sociais que permitan exercer unha cidadanía democrática. Polo tanto, a educación en valores debe ser tratado en todas as
etapas educativas. O desenvolvemento da educación en valores realizaremola a través de temas transversais aos contidos expresados na nosa
programación didáctica.
Durante o curso abordaremos, entre outros, os principios de igualdade de dereitos entre os sexos, o rexeitamento a todo tipo de discriminacións, o
fomento dos hábitos de comportamento democrático, a educación para a saúde, a educación ambiental, o fomento de valores críticos e a
educación para a tolerancia.
Nun ciclo como o noso, onde fundamentalmente o alumnado é masculino, o profesorado deberá incidir en corrixir aqueles prexuizos que se
poderan producir entre os distintos sexos e faremos referencia a mulleres que desempeñan traballos como VJs, xa que son actividades que
habitualmente desenvolven os homes.
Tamén se traballará na educación para a paz , fomentando unha actitude de respecto cara á opinión dos demais e unha aceptación da opinión da
maioría. Estes aspectos son fundamentais para vivir nunha sociedade tolerante e democrática. Traballaremos estes valores á hora de establecer
grupos de traballo que, como xa mencionamos, serán o máis heteroxéneos posible. Con eles incidiremos na prevención de conflitos e na súa
resolución de forma pacífica, así como en transmitir unha actitude tolerante ante calquera situación que implique a discriminación por razón de
sexo, ideoloxía, nacionalidade ou raza.
Ao longo do curso tamén traballaremos en fomentar uns bos hábitos durante o traballo e desenvolvemento das actividades, recalcando a
necesidade de coidar dos equipos e instalacions empregadas, manter un orde á hora de desenvolver as tarefas e para non correr ningún risco á
hora de usar ou manipular o material. Este será un tema recurrente a tratar durante todo o curso escolar, aproveitando as actividades de tipo
práctico que leven a cabo os alumnos.
E non nos podemos esquecer tampouco dos problemas do impacto no medio que causan os actuais métodos de producio¿n. As posibilidades para
previr ou solucionar isto mediante unha actitude respectuosa no traballo serán tamén analizadas. E pola nosa parte, ofreceremos aos alumnos
maioritariamente material en soporte dixital, de xeito que tamén lles amosemos unha postura respectuosa co medio ambiente.
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Estes contidos irán unidos ó currículo e realizaranse a través da continua referencia os mesmos, tanto no desenvolvemento das clases expositivas
como na planificación de diversas actividades ao longo do curso, que se leven a cabo prestando atención as datas do calendario escolar que
conmemoren valores, como o Dia da Paz (30 de xaneiro), o Día Internacional da Muller Traballadora (8 de marzo), o Día Mundial da Saúde (7 de
abril) ou o Día Mundial do Medio (5 de xuño).
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulada contemplase a posibilidade de acudir a charlas, feiras profesionais do sector audiovisual,
congresos, xornadas sectoriais e encontros con profesionais do sector.
Como actividades complementarias tamén se contemplarán as visitas de diferentes profesionais ao centro (VJs e lightjockeys), para impartir
charlas-coloquio aos alumnos deste módulo. Así ademais de ofrecerlles unha observación directa da realidade que lles sirva para afondar nos
coñecementos adquiridos, a oportunidade de ter contacto directo con profesionais do sector.
Como actividades extraescolares consideraremos as seguintes:
- Visitar algunha feria.
- Acudir a unha sesión de VJing ou de videomapping.
10.Outros apartados
10.1) RA PENDENTES DO CURSO 2019-2020
As tres RA que quedaron pendentes de impartir (debido á situación sanitaria e confinamento) no módulo de primeiro de TOMA E EDICIÓN DE
IMAXE foron as seguintes (incluindo os seus respectibos CA e BC):
RA1. Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais
analóxicos.
- CA1.1. Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e
a repetitividade dos resultados para cada configuración.
¿ CA1.2. Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de
valores cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e 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.
¿ CA1.4. Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de
iluminación ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
¿ CA1.5. Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas
propias.
¿ CA1.6. Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os
equipamentos (escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.
BC1. Axuste e configuración de dispositivos e dixitalización e captura de orixinais analóxicos
- Calibración, axuste e configuración dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
- Características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.).
- Traballo con pantallas de visualización de datos (PVD): aspectos ergonómicos e normativa aplicable de seguridade. Condicións de iluminación
ambiental e control de reflexos. Calidade da imaxe das pantallas.
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- Percepción, interpretación e xestión da cor: variables físicas. Cores normalizadas e sistemas de clasificación. Síntese aditiva e subtractiva;
modelos de cor. Xestión da cor en contornos gráficos e aplicacións. Perfís IC. Normas UNE e ISO para a especificación e xestión da cor.
- Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de dixitalización: configuración e control de calidade da dixitalización. Parámetros de
dixitalización.
- Características dos dispositivos de dixitalización e captura: características dos escáners de opacos e transparencias. Tecnoloxías de dixitalización
e captura. Dixitalización de orixinais analóxicos con escáners. Técnicas de captura de orixinais planos con cámara fotográfica.
- Características da dixitalización dos soportes analóxicos de imaxe fixa. Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada. Rexistro de defectos
e anomalías en follas de control de calidade.
RA4. Realiza fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, utilizando técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa.
¿ CA4.1. Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.
¿ CA4.2. Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.
¿ CA4.3. Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de
composición, dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencial.
¿ 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 sero 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.
BC4. Fotomontaxe dixital de imaxes de mapa de bits
- Composición e estrutura visual da imaxe: percepción do espazo e da profundidade. Procedementos artificiais de formación do espazo.
Perspectiva mixta e efectos surrealistas ou fantásticos.
- Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes. Transformacións xeométricas. Corrección e axustes de perspectiva. Harmonización
de fondos e suxeitos. Técnicas de trazado, selección e enmascaramento. Traballo con capas. Máscara de capa, máscara de canle (selección) e
canle alfa. Filtros de deformacións, distorsións e efectos especiais.
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.
¿ CA5.1. Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa
funcionalidade.
¿ 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 bordos, 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.
BC5. Tratamento e edición de imaxes vectoriais
- Imaxes e gráficos vectoriais. Principios e elementos do deseño: balance (simetría e peso visual), contraste, énfase, proporción, patróns, gradación
e composición (estática e dinámica). Liña, forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación (valor).
- Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial.
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- Técnicas e ferramentas de traballo con texto vectorial. Lexibilidade do contido textual: rótulos, titulares e corpo de texto. Edición de textos en
trazados e formas.
- Adaptación e axuste das imaxes vectoriais ao medio ou soporte final: formatos vectoriais nativos, de exportación e intercambio.

PLAN DE RECUPERACIÓN: As competencias básicas destas unidades teranse en conta na impartición do módulo de AVV, tratando de suplir as
carencias na medida do posible.

10.2) PLATAFORMA VIRTUAL
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classrom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.

- 27 -

ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
DE MÓDULOS PROFESIONAIS

1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1303

Nome
Animación visual en vivo

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

210

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ELVIRA MONICA RODRIGUEZ VELASCO

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

-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
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.

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 Incorporáronse ao proxecto de composición de vídeo en capas clips de vídeo, planos captados con chromakey, fotografías, grafismos e animacións
2D e 3D, analizando as súas posibilidades de composición e as súas circunstancias canto a transparencias, máscar
CA1.2 Aplicáronse a clips de vídeo, fotografías, grafismos e animacións os efectos de axuste de cor, filtros artísticos, opacidade, texturas e deformacións
que potencian a expresividade da peza de animación visual, controlando parámetros técnicos e determinando
CA1.3 Dotáronse de movemento os clips de vídeo, as fotografías e os grafismos, aplicando técnicas de animación tales como keyframes, tracking e
interpolación.
CA1.4 Incrustáronse elementos visuais en escenas que inclúen fondo de chromakey, axustando o recorte e os niveis de luz, cor e definición, e obtendo a
calidade técnica necesaria para a peza de animación visual.
CA1.5 Exportouse a composición posproducida ao formato e ao soporte de saída, determinando a necesidade de canle alfa e tendo en conta o seu destino
posterior.
CA1.6 Xerouse un DVD, BluRay, ficheiro dixital ou recurso similar, importando as pezas de vídeo ao programa de autoría, creando os menús e submenús
necesarios e dispondo fondos fixos e animados, botóns interactivos e accións predefinidas, para acceder aos títul
CA2.1 Analizouse o espazo en que transcorrerá a sesión e as características do evento, e axustáronse os recursos técnicos e humanos ao tempo
dispoñible e ao orzamento.
CA2.2 Definíronse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de proxección de vídeo en salas de animación músico-visual de diversas
características, determinando o tipo de exhibición e a súa conxugación cos efectos de luminotecnia.
CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as características técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre
equipamentos.
CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de reprodución, computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e
monitores, seguindo o rider técnico e os esquemas de conexións de manuais técnicos.
CA2.5 Direccionáronse os sinais de vídeo e datos entre as áreas de reprodución, mestura, monitorización e exhibición, prevendo alternativas segundo a
dinámica da sesión.
CA2.6 Configurouse e axustouse o equipamento de imaxe, asegurando a calidade de visión óptima en relación coas condicións de salas e os espazos de
animación músico-visual.
CA2.7 Configuráronse as aplicacións de vídeo-jockey no equipamento informático que xestiona a mestura visual en vivo, e comprobouse a correcta
reprodución dos medios e as súas capacidades de conxunción coa música e a luminotecnia.
CA2.8 Planificáronse e executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus
manuais técnicos.
CA3.1 Analizouse o evento e estruturouse nunha escaleta o desenvolvemento da sesión.
CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e os
lugares de eventos.
CA3.3 Lanzáronse vídeos, gráficos e fotografías con reprodutores de vídeo dixital e aplicacións informáticas de reprodución e secuencia de medios visuais,
potenciando a expresividade da imaxe e a montaxe en vivo.
CA3.4 Complementouse e sincronizouse a mestura visual coa mestura musical, analizando os referentes simbólicos, as estruturas rítmicas, as transicións
musicais e o impacto emocional.
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Criterios de avaliación do currículo
CA3.5 Aplicáronse transicións en vivo entre as fontes de reprodución (fundidos, cortinas, incrustacións, insercións, etc.), potenciando a expresividade e a
narrativa das imaxes proxectadas.
CA3.6 Mesturáronse, en relación coa música, dúas pezas audiovisuais en reprodución simultánea mediante un equipamento controlador de fontes e un
mesturador de vídeo, determinando a alternancia das fontes, os puntos de cambio e as transicións entre elas.
CA3.7 Realizouse a presentación de artistas ou intervenientes participantes na sesión de animación músico-visual, proxectando rótulos, gráficos,
fotografías e imaxes en movemento, e relacionándoos coa programación de sala.
CA3.8 Coordinouse a proxección de medios visuais con coreografías e actuacións en vivo, exhibindo imaxes acordes coas intencións do espectáculo.
CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.
CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados
CA4.3 Instalouse o equipamento de luminotecnia en salas e espazos de animación, aplicando o esquema de conexións prefixado e seguindo a normativa
de seguridade en instalacións eléctricas.
CA4.4 Conectáronse proxectores e aparellos robotizados aos dimmer, distribuíndo liñas eléctricas e cables de sinal DMX.
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

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

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
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Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 Incorporáronse ao proxecto de composición de vídeo en capas clips de vídeo, planos captados con chromakey, fotografías, grafismos e animacións
2D e 3D, analizando as súas posibilidades de composición e as súas circunstancias canto a transparencias, máscar
CA1.2 Aplicáronse a clips de vídeo, fotografías, grafismos e animacións os efectos de axuste de cor, filtros artísticos, opacidade, texturas e deformacións
que potencian a expresividade da peza de animación visual, controlando parámetros técnicos e determinando
CA1.3 Dotáronse de movemento os clips de vídeo, as fotografías e os grafismos, aplicando técnicas de animación tales como keyframes, tracking e
interpolación.
CA1.4 Incrustáronse elementos visuais en escenas que inclúen fondo de chromakey, axustando o recorte e os niveis de luz, cor e definición, e obtendo a
calidade técnica necesaria para a peza de animación visual.
CA1.5 Exportouse a composición posproducida ao formato e ao soporte de saída, determinando a necesidade de canle alfa e tendo en conta o seu destino
posterior.
CA1.6 Xerouse un DVD, BluRay, ficheiro dixital ou recurso similar, importando as pezas de vídeo ao programa de autoría, creando os menús e submenús
necesarios e dispondo fondos fixos e animados, botóns interactivos e accións predefinidas, para acceder aos títul
CA2.1 Analizouse o espazo en que transcorrerá a sesión e as características do evento, e axustáronse os recursos técnicos e humanos ao tempo
dispoñible e ao orzamento.
CA2.2 Definíronse a situación, o tamaño e o número de pantallas e superficies de proxección de vídeo en salas de animación músico-visual de diversas
características, determinando o tipo de exhibición e a súa conxugación cos efectos de luminotecnia.
CA2.3 Planificouse a instalación do equipamento de imaxe, analizando as características técnicas da sala e aplicando diagramas de conexión entre
equipamentos.
CA2.4 Instalouse o equipamento de imaxe, conectando equipamentos de reprodución, computadores, matrices, enrutadores, mesturadores, proxectores e
monitores, seguindo o rider técnico e os esquemas de conexións de manuais técnicos.
CA2.5 Direccionáronse os sinais de vídeo e datos entre as áreas de reprodución, mestura, monitorización e exhibición, prevendo alternativas segundo a
dinámica da sesión.
CA2.6 Configurouse e axustouse o equipamento de imaxe, asegurando a calidade de visión óptima en relación coas condicións de salas e os espazos de
animación músico-visual.
CA2.7 Configuráronse as aplicacións de vídeo-jockey no equipamento informático que xestiona a mestura visual en vivo, e comprobouse a correcta
reprodución dos medios e as súas capacidades de conxunción coa música e a luminotecnia.
CA2.8 Planificáronse e executáronse tarefas de mantemento para todos os equipamentos de imaxe, aplicando os protocolos especificados nos seus
manuais técnicos.
CA3.1 Analizouse o evento e estruturouse nunha escaleta o desenvolvemento da sesión.
CA3.2 Realizouse o mapeamento das zonas de proxección mediante aplicacións informáticas, atendendo aos condicionantes espaciais das salas e os
lugares de eventos.
CA3.3 Lanzáronse vídeos, gráficos e fotografías con reprodutores de vídeo dixital e aplicacións informáticas de reprodución e secuencia de medios visuais,
potenciando a expresividade da imaxe e a montaxe en vivo.
CA3.4 Complementouse e sincronizouse a mestura visual coa mestura musical, analizando os referentes simbólicos, as estruturas rítmicas, as transicións
musicais e o impacto emocional.
CA3.5 Aplicáronse transicións en vivo entre as fontes de reprodución (fundidos, cortinas, incrustacións, insercións, etc.), potenciando a expresividade e a
narrativa das imaxes proxectadas.
CA3.6 Mesturáronse, en relación coa música, dúas pezas audiovisuais en reprodución simultánea mediante un equipamento controlador de fontes e un
mesturador de vídeo, determinando a alternancia das fontes, os puntos de cambio e as transicións entre elas.
CA3.7 Realizouse a presentación de artistas ou intervenientes participantes na sesión de animación músico-visual, proxectando rótulos, gráficos,
fotografías e imaxes en movemento, e relacionándoos coa programación de sala.
CA3.8 Coordinouse a proxección de medios visuais con coreografías e actuacións en vivo, exhibindo imaxes acordes coas intencións do espectáculo.
CA4.1 Determinouse o equipamento de luminotecnia específico preciso en salas de animación ou espazos de eventos, en relación co contido da sesión
programada.
CA4.2 Elaborouse a planta de iluminación dos recursos técnicos implicados
CA4.3 Instalouse o equipamento de luminotecnia en salas e espazos de animación, aplicando o esquema de conexións prefixado e seguindo a normativa
de seguridade en instalacións eléctricas.
CA4.4 Conectáronse proxectores e aparellos robotizados aos dimmer, distribuíndo liñas eléctricas e cables de sinal DMX.
CA4.5 Dirixíronse os aparellos de iluminación fixos ás áreas do local pretendidas, prevendo zonas para disc-jockeys, actuacións, público, etc.
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Criterios de avaliación do currículo
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

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Os contidos mínimos esixibles son:
- 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
Criterios de avaliación:
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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

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. A profesora do módulo cualificará
esta primeira parte da proba de cero a dez puntos. Para a súa superación as persoas candidatas deberán obter unha 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. Para a resolución da proba, o centro facilitará ao examinado o material necesario para a resolución
da proba (ordenador co software necesario para a resolución dos exercicios, pantalla e proxector de vídeo...).. O/a alumno/a non precisa aportar
máis que un bolígrafo negro ou azul.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1300

Nome
Control, edición e mestura de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

157

188

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

LUIS MIGUEL ALONSO ESTÉVEZ

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
A competencia xeral do título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo
e efectuar a captación, a mezcla directa, a gravación e a reprodución do son en todos os tipos de proxectos sonoros.
Como en calquera outra disciplina da FP, a parte procedimental é un elemento determinante na formación do alumnado. Neste caso ademáis
sobresae outro aspecto de suma importancia, a adaptación aos cambios tecnolóxicos, un rasgo que os alumnos deben adquirir para se integrar
cunha capacitación axeitada ao entorno laboral.
CONTEXTUALIZCIÓN
O módulo de Control, Edición e Mestura de Son configúrase como o perfecto complemento e continuación da aprendizaxe obtida no módulo de
Captación e Gravación de Son. Igual que éste, ten unha grande importancia dentro do Ciclo de Vídeo DJ e Son pola súa gran aportaciónás
competencias xerais destes estudos. Unha competencias que atopan a súa razón de ser na crecente demanda que existe dentro do ámbito
musical de profesionais do sector do son. Actualmente estamos vivindo un auxe das orquestras galegas, que están demandando empregados para
microfonar (captar), gravar e procesar o son dos seus espectáculos, así como nas actividades que fan en estudio. Ademais está medrando tamén
tanto a producción audiovisual a través de multitude de produtoras e os traballos de produción musical, con estudos de gravación que contan
cunha ampla carteira de clientes entre os artistas do panorama musical. Sen esquecer que a actividade dos disc-jockeys é cada vez máis demanda
e precisan contar con esta base de coñecemento para profesionalizar o seu traballo
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130000
RA1

1

2

3

4
5

6

Axuste do equipamento e do
software

Os programas informáticos que se usan para editar e
mesturar posúen multitude de axustes previos que debemos
coñecer e configurar para que a edición se leve a cabo sen
problemas coa mellor das calidades.
Edición de son
Cada programa de edición de son ten as súas peculiaridades,
pero a súa filosofía de funcionamento é a mesma para todos e
adoitan usar as mesmas ferramentas, que coñeceremos en
profundidade nesta unidade.
Planificación do proxecto sonoroAs decisións previas á realización dun proxecto sonoro son de
vital importancia para manter a orde durante a edición e a
mestura. Abordaranse os pasos para que todo quede
perfectamente planificado e previsto.
Monitores de son
A bases dunha boa edición de son está nunha correcta
colocación dos monitores e nunha correcta calibración do son
que reciben.
Monitoraxe persoal
Dentro dos monitores de son hai que prestar especial
atención a aqueles que usan os artistas no oído por
comodidade e por estética. Estes monitores requiren dunha
configuración e calibración específica que se tratará nesta
unidade, xunto ás técnicas para camuflalos.
Realización do proxecto sonoro Mesturar son non só é facelo nun ordenador: en directo tamén
se mestura, e facelo de xeito correcto require coñecer en
profundidade a mesa de mesturas, que será a nosa principal
ferramenta.

20

10

58

30

20

20

40

10

10

20

40

10

Total:

188
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Axuste do equipamento e do software

20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Axustar e calibrar os niveis do sinal de audio no mesturador

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Axuste dos equipos

15,0

2

Configuración dos equipos

5,0

1.2 Seleccionar o formato do sinal do código de tempo (TC) SMPTE/EBU
1.3 Definir a relación máster/escravo
2.1 Realizar as conexións entrada/thru/saída
2.2 Configurar as entradas e saídas da interface de son co software de
edición
2.3 Acender e apagar os equipos dixitais segundo a orden establecida
2.4 Comprobar que os equipos dixitais se comuniquen correctamente
TOTAL

20

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Revisión e corrección dos sinais
acústicos de entrada e saída

S

20

•

LC.2 - Selección do código de tempo

N

10

•

LC.3 - Sincronización de equipos sonoros

N

10

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.

•

LC.4 - Axuste e configuración das conexións
de audio

N

10

•

LC.5 - Configuracións E/S dixitais

S

20

•

LC.6 - Execución ordeada da posta en
marcha dos equipos

S

20

•

LC.7 - Configuración dos equipos

S

10
TOTAL
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4.1.e) Contidos
Contidos
Emprego de códigos de tempo SMPTE/EBU.
Sincronización con word clock.
MIDI: MTC.
Conversión entre códigos.
Redes de audio dixital.
Formatos de audio: tipos e características.
Software de cambios de formato.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Axuste dos equipos Durante as operacións de
edición de son, entran en
funcionamento varios
equipos que deberán estar
sincronizados para que o
audio non sufra cortes nin
erros de reproducción.

•

Configuración dos equipos O paso previo e
imprescindible á edición de
son consiste na
determinación e
configuración de todas as
fontes de entrada de sinal
ao software, así como os
destinos ou saídas cara os
que irá o son unha vez
procesado.

•

Alumnado
(tarefas)

Explicación e
demostración sobre os
axustes dos equipos e
o software de control,
edición e mestura
aplicando os formatos
de código de tempo, a
relación máster/escravo
e a conexiones
necesarias para a
correcta sincronización
dos equipos.

•

Demostración da
configuración da
interface de son con
software de edición.

•

Axuste dos equipos
atendendo a todos os
parámetros que
interveñen na correcta
sincronización dos
mesmos.

Configuración dos
equipos de son da aula.

Resultados ou produtos

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Material de apoio
expositivo

•

Equipamento de son

•

Software de control,
edición e mestura

•

•

•

•

Material de apoio
expositivo

•

Equipos de son

LC.1 - Revisión e
corrección dos sinais
acústicos de entrada e
saída
LC.2 - Selección do
código de tempo

•

LC.3 - Sincronización de
equipos sonoros

•

LC.4 - Axuste e
configuración das
conexións de audio

•

LC.5 - Configuracións
E/S dixitais

•

LC.6 - Execución
ordeada da posta en
marcha dos equipos

•

LC.7 - Configuración dos
equipos
TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

2

Duración

Edición de son

58

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Configurar o sistema operativo

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Configuración dos sistemas informáticos

20,0

2

Edición do son gravado

38,0

1.2 Coñecer o hardware de audio dixital
1.3 Coñecer o software de edición e mestura de audio
1.4 Coñecer as tarxetas e interfaces de audio/MIDI
2.1 Realizar copia de seguridade
2.2 Limpar pistas de audio
2.3 Normalizar os ficheiros sonoros
2.4 Editar e mesturar o son
2.5 Realizar a exportación do proxecto
TOTAL

58

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Configuración e conexionado dos
sistemas informáticos

S

20

•

LC.2 - Realización de copias de seguridade

N

5

•

TO.1 - Selección de clips de son

N

5

•

LC.3 - Optimización das pistas de audio

S

10

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

•

LC.4 - Uniformación de niveis acústicos

S

10

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.

•

LC.5 - Edición e mestura do proxecto
sonoro

S

20

•

LC.6 - Aplicación de efectos

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

•

LC.7 - Exportación do resultado final

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

10

TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
Configuración e optimización do sistema operativo para a edición de audio dixital.
Hardware de audio dixital.
Software de edición e mestura de audio.
Tarxetas e interfaces de audio/MIDI.
Características técnicas e posibilidades: entradas e saídas de audio, liñas balanceadas e non balanceadas, conectadores, conexións dixitais, preamplificadores, conversores AD/DA,
sincronización, conexión co host e número de canles en conexións MIDI.
Dispositivos de almacenamento: disco ríxido, DVD, CD, memoria USB, etc.
Técnicas de edición de ficheiros de audio.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Configuración dos sistemas
informáticos - Tanto o
sistema operativo coma o
hardware e o software que
usemos durante a edición,
requiren dun fondo
coñeceemento para poder
usar todas as posibilidades
que nos ofrecen.
Edición do son gravado Agora é cando xa
poderemos procesar o son
segundo a finalidade para a
que foi gravado.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicación e
demostración da
configuración dos
sistemas informáticos.

•

Explicación e
demostración das
distintas técnicas de
edición do son
aplicando as
ferramentas de
software.

•

Resultados ou produtos

Configuración e
optimización do sistema
operativo para a edición
de audio dixital.

•

Edición do son gravado
seguindo todos os
pasos do proxecto.

•

Arquivos de audio

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

LC.1 - Configuración e
conexionado dos
sistemas informáticos

20,0

Material de apoio
expositivo

•

LC.2 - Realización de
copias de seguridade

38,0

•

Ordenador

•

LC.3 - Optimización das
pistas de audio

•

Software

•

LC.4 - Uniformación de
niveis acústicos

•

LC.5 - Edición e mestura
do proxecto sonoro

•

LC.6 - Aplicación de
efectos

•

LC.7 - Exportación do
resultado final

•

TO.1 - Selección de clips
de son

•

Material de apoio
expositivo

•

Ordenador

•

TOTAL
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Duración
(sesións)
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

3

Duración

Planificación do proxecto sonoro

20

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Realizar a ficha técnica ou rider

Duración
(sesións)

Título das actividades
Documentar e planificar o proxecto sonoro

20,0

1.2 Planificar a distribución de canles da mesa
1.3 Realizar o plano da situación de intérpretes no escenario
1.4 Definir outras necesidades
1.5 Interpretar e realizar o diagrama de bloques
1.6 Interpretar os guións técnicos
TOTAL

20

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

LC.1 - Documento de traballo de
comprobación dos elementos escénicos
precisos para a realización do proxecto
sonoro
LC.2 - Documento de traballo de
configuración das ferramentas precisas para
a realización do proxecto sonoro

S

30

S

30

Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

•

LC.3 - Documento de traballo de cotexo das
ferramentas precisas para a realización do
proxecto sonoro

S

20

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

•

TO.1 - Revisión e corrección dos
documentos de traballo

N

10

•

TO.2 - Verificación e aplicación dos guións
técnicos

N

10

TOTAL

4.3.e) Contidos
Contidos
Documentación artística e técnica do evento.

-8-

100

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Interpretación e realización de diagrama de bloques (conectado).
Realización da ficha técnica ou rider, listas de canles de entrada, plano da situación de músicos sobre o escenario, envíos de monitores, cantidade e altura de tarimas, etc.
Interpretación e modificación de guións técnicos tipo: guión de mestura.
Técnicas de simplificación de montaxes e operacións.
Técnicas de mantemento do fluxo da comunicación entre departamentos.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Documentar e planificar o
proxecto sonoro - Antes de
enfrontarse a unha edición
de son, cómpre ter en conta
os equipos que imos
necesitar, cántos recursos
precisaremos da mesa de
mesturas, e a distribución
dos artistas no escenario ou
no estudio. Todo isto
deberá ir previamente
guionizado para unha
correcta orde de execución.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación sobre a
parte de
documentación artística
e técnica; a realización
do diagrama de
bloques, a ficha
técnica, a interpretación
dos guións, etc.

Alumnado
(tarefas)

•

Realización do proceso
completo de
documentación e
planificación dun
evento concreto.

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Ficha técnica ou rider

•

Material de apoio
expositivo

•

As listas de canles

•

Guión do evento

•

Plano da situación de
intérpretes sobre o
escenario

•

Diagrama de bloques

•

LC.1 - Documento de
traballo de comprobación
dos elementos escénicos
precisos para a
realización do proxecto
sonoro

•

LC.2 - Documento de
traballo de configuración
das ferramentas precisas
para a realización do
proxecto sonoro

•

LC.3 - Documento de
traballo de cotexo das
ferramentas precisas
para a realización do
proxecto sonoro

•

TO.1 - Revisión e
corrección dos
documentos de traballo

•

TO.2 - Verificación e
aplicación dos guións
técnicos
TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Monitores de son

40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.2 Realizar a correcta colocación dos mesmos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Elección e configuración dos monitores

20,0

2

Axuste e mestura dos envíos a monitorado

20,0

1.3 Realizar a configuración dos envíos e a resposta de destes
1.1 Seleccionar o tipo de monitor axeitado
2.1 Axustar o nivel dos monitores para garantir un son de referencia óptimo
2.2 Aplicar unha correcta ecualización
2.3 Aplicar las técnicas de mesturas para monitores
TOTAL

40

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.1 - Verificación do sinal dos monitores

S

20

•

LC.2 - Activación dos envíos auxiliares

S

20

•

TO.1 - Mestura de envíos auxiliares

S

20

•

TO.2 - Axuste do máster de auxiliar

S

20

•

TO.3 - Distribución dos instrumentos de
captación sonora e monitoraxe.
Ecualización do programa sonoro.

S

20

Criterios de avaliación
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.

TOTAL

4.4.e) Contidos
Contidos
Configuración e situación dos monitores de escenario.
Tipos e características técnicas dos monitores.Elección do monitor axeitado.
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Contidos
Colocación e angulación dos monitores.
Configuración dos envíos desde a mesa de mesturas.
Aplicación de técnicas de mestura para monitores.
Ecualización dos monitores.
Aplicación de ecualizadores gráficos e paramétricos.
Elección de microfonía e monitoraxe para evitar acoples.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Elección e configuración
dos monitores Aprendizaxe dos tipos e
características técnicas dos
monitores e a súa
configuración

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Axuste e mestura dos
envíos a monitorado - A
resposta dos monitores
debe axustarse ata
asegurar unha cobertura
uniforme, atendendo ás
necesidades dos
protagonistas escénicos

•

Explicación sobre os
distintos tipos de
monitores, as súas
características técnicas
e a súa colocación no
escenario.
Demostración da
configuración dos
envíos desde a mesa
de mesturas.

Explicación e
demostración dos
axustes e das técnicas
de mestura para
monitores.

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Resultados ou produtos

Realizar unha práctica
na que ante un evento
concreto os alumnos
teñan que escoller os
monitores axeitados e
situalos correctamente
no escenario.
Configurar os envíos
desde a mesa de
mesturas a monitores

•

Realizar unha práctica
de axuste da mestura
dos monitores
asegurando unha
cobertura uniforme en
presión e frecuencia e
unha escoita libre de
realimentación,
atendendo as
necesidades de
protagonistas
escénicos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Verificación do
sinal dos monitores

•

Monitores

•

LC.2 - Activación dos
envíos auxiliares

•

Mesa de mesturas

•

TO.1 - Mestura de
envíos auxiliares

•

TO.3 - Distribución dos
instrumentos de
captación sonora e
monitoraxe. Ecualización
do programa sonoro.

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Verificación do
sinal dos monitores

•

Monitores

•

TO.1 - Mestura de
envíos auxiliares

•

Mesa de mesturas

•

TO.2 - Axuste do máster
de auxiliar

TOTAL
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Duración
(sesións)

20,0

20,0

40,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

5

Duración

Monitoraxe persoal

10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Título das actividades

Duración
(sesións)

1

Elección e configuración dos sistemas de monitoraxe no oído

5,0

2

Axuste e mestura dos envíos a monitorado persoal

5,0

1.1 Seleccionar o tipo de monitoraxe persoal axeitado
1.2 Realizar a correecta colocación dos mesmos
1.3 Realizar a configuración dos envíos e a resposta de destes
2.1 Comprobar a transmisión e recepción de cada sistema de monitorización
no oído
2.2 Axustar a mestura e o nivel para garantir a calidade de son transmitido

TOTAL

10

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

LC.1 - Comprobación do estado dos
equipos inarámicos

S

20

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.

•

LC.2 - Colocación e axuste dos sistemas de
monitoraxe persoal

S

20

•

TO.1 - Execución de solucións estéticas e
disimulado dos sistemas de monitoraxe
persoal

N

10

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

•

LC.3 - Conexionado inarámico por
radiofrecuencia

S

20

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

•

LC.4 - Axuste das mesturas auxiliares

S

30

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Sistemas de monitoraxe persoal.
Vantaxes e inconvenientes do uso dos sistemas de monitoraxe.
Tipos de auriculares no oído usados e xeitos de fixación.
Técnicas de limpeza.
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Contidos
Técnicas e trucos de colocación, suxeición e camuflaxe de cápsulas e petacas.
Operación de sistemas sen fíos no oído.
Tipos e técnicas de mestura para monitores: compartida, persoal, mono, estéreo, dual-mono, mixMode, etc.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Elección e configuración
dos sistemas de monitoraxe
no oído - Aprendizaxe dos
tipos e características
técnicas da monitoraxe
persoal e a súa
configuración e colocación

Axuste e mestura dos
envíos a monitorado
persoal - De novo
atenderemos ás
necesidades da persoa que
leva o monitorado colocado
no seu oído para facer a
mestura máis axeitada cun
volume óptimo e
garantizando que non se
perda o sinal,
especialmente nos
sistemas de radiofrecuencia

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre os
sistemas de monitoraxe
persoal, as súas
características técnicas
e a súa configuración.
Demostración da
correcta colocación dos
monitores e a
configuración dos
envíos e a resposta
destes.
Explicación e
demostración dos
axustes e das técnicas
de mestura do
monitoraxe persoal

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Ante un evento sonoro
concreto os alumnos
teñan que escoller os
sistemas de monitoraxe
axeitados e situalos
correctamente en
función das
necesidades.
Realizar a
configuración dos
envíos desde a mesa
de mesturas.
Axuste dunha mestura
e do seu nivel
garantindo a calidade
do son transmitido
realizando as probas
técnicas necesarias.
Terán que comprobar a
calidade da mestura no
transmisor.

Resultados ou produtos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Material de apoio
expositivo

•

•

Sistema de monitoraxe
persoal

LC.2 - Colocación e
axuste dos sistemas de
monitoraxe persoal

•

LC.4 - Axuste das
mesturas auxiliares

•

Mesa de mesturas

•

TO.1 - Execución de
solucións estéticas e
disimulado dos sistemas
de monitoraxe persoal

•

Material de apoio
expositivo

•

•

Sistema de monitoraxe
persoal

LC.1 - Comprobación do
estado dos equipos
inarámicos

•

•

Mesa de mesturas

LC.3 - Conexionado
inarámico por
radiofrecuencia

•

LC.4 - Axuste das
mesturas auxiliares

TOTAL
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Duración
(sesións)

5,0
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Realización do proxecto sonoro

40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Realizar a escaleta do espectáculo ou evento

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Organización do proxecto

20,0

2

Realización do proxecto

20,0

1.2 Preparar os ficheiros informáticos e listas de reproducción
1.3 Preparar os ficheiros informáticos e listas de reproducción
1.4 Validar mediante os procesos de monitorización a calidade das señales
2.3 Axustar o sinal: frecuencia, dinámica e tempo
2.4 Aplicar as distintas técnicas de mestura
2.5 Atender todas as necesidades que vaian xurdindo
2.2 Axustar e configurar todo sistema de monitorado
2.1 Operar coas mesas de mesturas
TOTAL

40

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.
CA3.1.1 Identificáronse 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

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
0

•

LC.1 - Selección dos clips de son

N

5

CA3.1.2 Ordenáronse e clasificáronse de xeito preciso os materiais de reprodución sonora
(CD, DVD, vídeo, ficheiros sonoros, etc.) seguindo a escaleta do espectáculo ou evento

•

LC.2 - Clasificación dos clips de son

N

5

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.

•

LC.3 - Axuste das fontes sonoras

S

30

CA3.3.1 Utilizáronse os procesadores de dinámica para corrixir os picos do programa
sonoro, manténdoos dentro do rango dinámico axeitado para os nosos aparellos de
procesamento sonoro

•

LC.4 - Configuración e aplicación de
compresores, limitadores, expansores e
portas de ruído

S

10

CA3.3.2 Aplicáronse os efectos de tempo situando correctamente o sinal no espazo
temporal

•

LC.5 - Configuración e aplicación de
reverberacións e retardos

S

10

0
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Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

TO.1 - Mestura do sinal sonoro en directo

S

30

•

TO.2 - Resolución de continxencias

N

10

Criterios de avaliación
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

TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Operación de fontes de sinal.
Preparación de ficheiros informáticos e listas de reprodución (playlist).
Preparación dos ficheiros informáticos que usaremos para a elaboración da nosa mestura
Agrupamento dos ficheiros por temáticas en cadansúa lista de reproducción (playlist)
Operación de mesas de mesturas analóxicas e dixitais. Superficies de control.
Operación de mesas de mesturas analóxicas: canles, auxiliares, subgrupos e ecualización
Operación de mesas de mesturas dixitais: configuración do sistema operativo, buses, ruteos e efectos internos.
Identificación das similitudes e das diferenzas entre as mesas analóxicas e as dixitais.
Operación de procesadores de sinal: frecuencia, dinámica e tempo.
Procesado do sinal a través da frecuencia. A ecualización
Procesado do sinal a través da súa dinámica interna. Compresión, limitación, expansión e porta de ruído.
Procesado do sinal a través do seu tempo. Pitch, shift, reverberación e retardos.
Amplificación do son: preamplificadores e amplificadores de potencia.
Radiación do son: altofalantes e caixas acústicas.
Resolución de situacións en que non se poida levar a cabo o procedemento establecido.
Adestramento auditivo.
Técnicas de mestura. Premesturas. Mestura básica con insercións e envíos. Elección de plugins.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Organización do proxecto Cando xa temos claro o
proxecto que imos afrontar,
chega o momento de
ordenar todos os recursos
sonoros que xa
seleccionamos previamente
e decidir a orde de
execución do noso evento
sonoro, sen esquecer de
comprobar que todos os
recursos técnicos funcionan
correctamente e os
deixamos a punto para o
traballo.
Realización do proxecto Con todo posto a punto, xa
podemos iniciar o control e
mestura dun espectáculo
en directo, onde o audio
deberá ser procesado de
xeito preciso e pertinente.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre a
parte de preparación e
organización do evento
ou espectáculo en
directo.

Explicación e
demostración do
control, axuste e
configuración da mesa
de mesturas e os
monitores.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Preparar e organizar un
evento concreto

Control, mestura e
procesamento do audio
dun espectáculo en
directo

Resultados ou produtos

•

•

Escaleta

Arquivos sonoros

Demostración das
distintas técnicas de
mestura.

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Material apoio
expositivo

•

LC.1 - Selección dos
clips de son

•

Monitores

•

LC.2 - Clasificación dos
clips de son

•

Mesa de mesturas

•

LC.3 - Axuste das fontes
sonoras

•

Ordenador

•

TO.2 - Resolución de
continxencias

•

Equipamento de
captación de son e
rexistro

•

•

Monitores

LC.4 - Configuración e
aplicación de
compresores,
limitadores, expansores
e portas de ruído

•

Mesa de mesturas

•

LC.5 - Configuración e
aplicación de
reverberacións e
retardos
TO.1 - Mestura do sinal
sonoro en directo

•
•

20,0

20,0

TO.2 - Resolución de
continxencias
TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA
- Axustáronse os equipos e o software de control edición e mestura correctamente.
- Editouse o son gravado aplicando as ferramentas do software.
- Realizouse correctamente a planificación do proxecto sonoro.
- Coñeceuse os tipos e características dos monitores.
- Montouse, configurouse e axustáronse os monitores.
- Coñecéronse os sistemas de monitoraxe persoal.
- Axustáronse os sistemas de monitoraxe no oído aplicando as técnicas estudiadas.
- Realizouse e controlouse a mestura e o procesamento do audio.
ESTES CONTIDOS MÍNIMOS son os que se deberán ter especialmente en conta no caso de que a situación sanitaria obrigue a trocar por clases
non presencias.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A cualificación está baseada esencialmente na avaliación individual da aprendizaxe práctica, posto que estamos falando de estudios destinados á
formación profesional o alumnado. Esta aprendizaxe práctica contará o 60% da nota global e avaliarase usando Listas de Cotexo (LC), que
constituirán o que se denominan probas e proxectos prácticos: dúas probas na primeira avaliación (herdanza dos contidos non impartidos no
anterior curso debido á situación COVID) e tres proxectos na segunda. Estas probas e proxectos, para facer media precisarán obter un mínimo de
4 puntos en cada proba, establecéndose o aprobado a partiri dos 5 puntos na media. O deseño das probas e dos proxectos terán en conta o peso
outorgado aos criterios de avaliación na presente programación didáctica.
En canto á avaliación conceptual, contará un 30% da nota global e estará conformado polas Probas Escritas (PE), que serán os denominados
exames teóricos. Consistirán nunha parte tipo test de 10 preguntas e outra de 5 preguntas a desenvolver. Cada parte suporá o 50% da nota do
exame, puntuando 0'5 puntos cada pregunta tipo test e 1 punto cada pregunta a desenvolver. As preguntas tipo test contestadas erróneamente
terán unha penalización de 0'15 puntos para evitar que o alumno probe sorte ao chou intentando aprobar o exame sen esforzo pola súa parte. Para
facer media deberase obter un mínimo de 4 puntos en cada unha das probas, establecéndose o aprobado a partir dos 5 puntos na media. O
deseño das probas terán en conta o peso outorgado aos criterios de avaliación na presente programación didáctica. Para poder presentarse ao
exame final do trimestre será necesario ter entregado o 90% dos proxectos realizados ao longo dese trimestre.
As ferramentas utilizadas para a avaliación actitudinal do alumnado e a autoevaluación do profesor son as Táboas de Observación (TO) e unhas
fichas individuais por alumno e tarefas que permitan coñecer a resposta do alumno ás actividades durante o curso. Esta parte contará un 10% da
nota global.
A nota final será a media aritmética das notas obtidas en cada avaliación. Non se poderá pasar de curso sen ter todas as avaliacións aprobadas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC, identificando os aspectos que non foros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.
No caso de que teña problemas nas actividades escritas, se lle proporcionarán cuestionarios e supostos prácticos tendo en conta os mínimos
esixibles que non domina.
Estes actividades de recuperación avaliarán o 100% da nota orixinal, entendendo que son resultado de circunstancias alleas ao alumno. Serán
actividades específicas daqueles aspectos que non lograron superar, e faranse ao final do trimestre para que poidan contar na nota final de cada
avaliación. No caso de non superar as actividades ordinarias e mailas de recuperación, quedará todo a avaliación suspensa.
Se ao final do curso, e malia as actividades de recuperación, o estudante non conseguise unha cualificación positiva, se lle proporá unha serie de
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tarefas e probas durante a semana anterior á avaliación final (antes da realización da FCT), o que se denominará "período de suficiencia", polo que
en ningún caso as recuperacións neste período puntuarán máis de 5 puntos. Estas tarefas serán por avaliación, non puidendo acceder a elas de
ter máis dunha avaliación suspensa.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria antes do período ordinario de FCT que
se compondrá de dúas partes: unha teórica, onde debe demostrar o coñecemento dos contidos conceptuais mínimos, ademáis dunha serie de
prácticas nas que precise ter adquirido os coñecementos procedimentais mínimos esixidos.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito indispensable ter entregados os traballos máis importantes que se fixeron
ao longo do curso. Éstes serán indicados polo profesor aos interesados.
Os criterios de cualificación neste caso teñen as seguintes porcentaxes: 30% contidos conceptuais, 70% contidos procedimentais.
A parte práctica deberá realizarse en varios días para demostrar que cumpre os mínimos esixibles na parte procedimental.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A práctica docente se avaliará mediante varias vías:
1. A partir das Táboas de Observación. Obtendo unha visión global da resposta do grupo nas distintas tarefas.
2. A partir de cuestionarios anónimos.
3. Mediante o diálogo periódico cos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial realizarase durante a primeira quincena do curso escolar. Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan
identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento
das correspondentes competencias clave.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do
profesorado
Os elementos usados para a avaliación inicial son: Un cuestionario inicial para coñecer as características do grupo, o seguimento a través das TO
e as LC.
Con elo transcorridas as primeiras semanas de curso se poderá definir:
1. As características xerais do grupo.
2. A disposición e capacidade de aprender do grupo.
3. A relación e habitos de traballo.
5. O punto de partida e a evolución do grupo.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns
reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
Os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno. Teráse en conta o diferente grao
de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de integración lingüística (orixe
estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación. Prevese a medida de flexibilización
modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para
cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.
PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS IMPLEMENTARANSE AS SEGUINTES MEDIDAS DE ATENCIÓN NON
SIGNIFICATIVAS:
- Para as probas escritas o alumno poderá ter un esquema dos temas susceptibles de avaliación enriba da mesa.
- No caso do que o alumno non supere a proba poderase realizar un exame oral.
- Tamén se poderán realizar probas a través de plataformas virtuais oficiais do centro cun modelo de exame máis dinámico que vaia guiando ao
alumnado a medida que vai respondendo as preguntas
- Actividades prácticas adaptadas para acadar os niveles mínimos esixidos.
- Asesoramento sobre bibliografía e páxinas web que lle poden axudar.
- Sesións individualizadas en horas de titorías sobre os temas que lles coste asimilar
MEDIDAS DERIVADAS DA SITUACIÓN COVID
1.Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de
ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións
educativas.
2.Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para garantir a comprensión e a comunicación da
mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias.
3.Desen¿aranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no
curso 2019/2020, incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas ao neles as medidas de atención a
diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado con NEAE.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Realizarase atendendo especialmente aos seguintes principios educativos, que se tenta transmitir aos alumnos e alumnas:
- Liberdade. A educación debe capacitar aos alumnos/as para a libre elección, desde o coñecemento, entre as diversas opcións que na vida se
ofrecen.
- Igualdade. A educación debe promover a consecución efectiva da igualdade entre os homes e as mulleres segundo o establecido no artigo 9º da
lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia.
- Solidariedade. Tolerancia e Respecto serán valores que rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión
ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os
hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no centro docente, de forma que cree nos individuos unha cultura da "non violencia" e o
respecto aos demais. Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, e na
igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
- Responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa no exercicio das súas funcións, aceptando as normas de convivencia.
- Poténciase nos alumnos e alumnas o desenvolvemento da súa capacidade para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e
coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
- Participación democrática. A vida en democracia precisa que formemos cidadáns que, desde a súa liberdade, participen libre e responsablemente
nas institucións políticas e sociais, e sexan quen de respectar en todo momento os principios democráticos de convivencia, así como a prevención
de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.
- A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, verdadeiro
motor do interese por explorar e intentar coñecer o mundo que nos rodea.
- Potenciación do mérito do esforzo persoal, da responsabilidade individual e da autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin.
- Desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para
desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
- Formación para a paz, o respecto polos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así
como a adquisición de valores que propicien o respecto aos seres vivos e o medio ambiente.
- Integración. A educación favorecerá a integración das alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais.
- A capacitación para o exercicio das actividades profesionais
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias
de profesionais do medio audiovisual, charlas e e encontros con profesionais do sector no centro en colaboración co departamento de DACE.
Todos os anos organizamos encontros cos nominados a diferentes categorías dos Premios Mestre Mateo, para o que contamos coa inestimable
colaboración da Academia do Audiovisual Galego, cos que coordinamos a dispoñibilidade dos conferenciantes. As categorías elixidas van en
relación cos módulos que se estudian neste ciclo, con especial fincapé nas categorías de banda sonora e son para este módulo en concreto. Os
alumnos tamén se encargan de facer a sonorización dos eventos realizados con motivo de celebracións especiais, coma o festival de fin de curso,
o entroido ou as celebracións de Nadal. E neste centro temos a peculiaridade de que celebramos a denominada "Semana Cultural", xusto despois
das vacacións de Semana Santa, na que os alumnos organizan diferentes actividades que se mostran a todo o centro, polo que en todas aquelas
que teñen necesidade de control de son en directo, contan coa dispoñibilidade dos alumnos para tal fin. O alumnado que está relacionado co eido
musical tamén adoita facer actuacións que son sonorizadas polos seus compañeiros.
Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais. Neste sentido contamos cunha estreita colaboración co
resto dos centros galegos onde se imparten módulos de imaxe e son para poder aproveitar as actividades que se fan en cada un deles.
Actividades extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións. Contamos cunha fluida relación con empresarios do sector
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que organizan visitas guiadas ás súas instalacións para amosar o día a día no seu traballo e as innovacións tecnolóxicas que van xurdindo cada
ano. As visitas organízanse preferentemente a estudos de gravación, emisoras de radio e discotecas.
10.Outros apartados
10.1) Medidas de adaptación á situación COVID
Tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de
alternar determinados períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2020/2021, faise
imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo e da metodoloxía didáctica.
ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
1. Antes de que cheguemos a esta situación, o profesor porá en funcionamento a aula virutal corporativa do centro ou ben a plataforma que conte
con conta creada polo centro e que dispoña de permisos pertinentes. O profesor cerciorase de que todo o alumnado ten acceso a dita plataforma e
coñece o seu funcionamento.
2. O profesor velará tamén, en pleno contacto coa titora e coa dirección do centro, porque todos os alumnos teñan medios na casa para poder
acceder ás clases telmáticas, que forzosamente se basearán en entornos dixitais.
3. O ensino non presencial será impartido polo profesor a través da aula virtual corporativa ou a través da conta creada polo centro que dispón dos
permisos pertinentes. O profesor realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos
dispoñibles achegados polo profesor. Igualmente o profesor poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a
avaliación continua da mesma.
4. Durante o período de suspensión da actividade presencial prevense as seguintes medidas:
a) Unha vez asegurado de que todos os alumnos teñen dispoñibilidade de dispositivos e conexión a internet, procederase a impartir as clases por
videoconferencia, para garantir que a información realmente chega a todo o alumnado. As sesión de videoconferencia coincidirán co horario normal
da materia. Nesas horas tamén se tratarán de facer as tarefas que o profesor tiña previsto para o horairo de clase, de xeito que se fomente a súa
corrección grupal e non se ocupe máis tempo do necesario para que o alumnado desenvolva o seu traballo. Se se da a circunstancia que que non
todos os alumnos teñen a posibilidade de asistir a todas as clases en directo (porque, por exemplo, comparten ordenador con outros membros da
familia), ditas clases serán gravadas a través da conta facilitada pola xunta na plataforma Webex para poder poñelas a disposición dos alumnos.
b) Semanalmente publicaranse na páxina web do instituto as tarefas previstas para esa semana por materia. Esta acción facilitará o seguimento do
traballo do alumnado por parte das familias.
c) O profesor manterá contacto permanente coa titora para detectar rapidamente calquera dificultade que poida aparecer, con especial atención ao
alumnado con necesidades educativas especiais ou cunha situación familiar difícil.
10.2) Aprendizaxes non adquiridas do curso 2019/20
A situación excepcional acontecida no pasado curso 2019/20 provocou que houbese aprendizaxes nos módulos de primeiro curso que non se
puideran impartir e, especialmente, avaliar correctamente para valorar a súa adquisición por parte dos alumnos, especialmente no que concerne ás
aprendizaxes prácticas inherentes ás ensinanzas da Formación Profesional. Foi o caso do módulo Captación e Gravación do Son, que é o módulo
de primeiro curso máis relacionado co actual módulo Control, Edición e Mestura de Son. Por iso se torna imprescindible incorporar á programación
deste curso as Unidades Didácticas (UD) e Criterios de Avaliación (CA) (coas súas respectivas actividades e tarefas asociadas) que non se
puideron adquirir no pasado curso, a saber:
UD4 - Sistemas de procesamento
CA5.4 - Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas
que poidan presentarse.
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CA5.4.4 - Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos
CA5.4.5 - Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa sonoro
CA5.4.6 - Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos aparellos que o procesan
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.
UD5 - Captación en producións musicais
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.
UD6 - Gravación de son en vivo e en directo
CA5.4 - Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas
que poidan presentarse.
CA5.4.4 - Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos
CA5.4.5 - Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa sonoro
CA5.4.6 - Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos aparellos que o procesan
CA5.4.7 - Aplicáronse as portas de ruido precisas para eliminar os ruidos de fondo innecesarios e liberar o programa sonoro de exceso de son
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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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1300

Nome
Control, edición e mestura de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

157

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

LUIS MIGUEL ALONSO ESTÉVEZ

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.3 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.
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.
CA3.5 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
CA4.2 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.
CA5.3 Coordinouse a súa colocación coas solucións de xastraría e peiteado, segundo as situacións.
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
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2.2. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
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.
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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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.
CA1.5 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.
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
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.
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Criterios de avaliación do currículo
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.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA
- Axustáronse os equipos e o software de control edición e mestura correctamente.
- Editouse o son gravado aplicando as ferramentas do software.
- Realizouse correctamente a planificación do proxecto sonoro.
- Coñeceuse os tipos e características dos monitores.
- Montouse, configurouse e axustáronse os monitores.
- Coñecéronse os sistemas de monitoraxe persoal.
- Axustáronse os sistemas de monitoraxe no oído aplicando as técnicas estudiadas.
- Realizouse e controlouse a mestura e o procesamento do audio.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A cualificación está baseada esencialmente na evaluación individual da aprendizaxe práctica, posto que estamos falando de estudios destinados á
formación profesional o alumnado. Esta aprendizaxe práctica contará o 70% da nota global e avaliarase na proba práctica.
En canto á avaliación conceptual, contará un 30% da nota global e avaliarase coa proba teórica. Consistirán nunha parte tipo test de 50 preguntas
e outra de 25 preguntas a desenvolver. Cada parte suporá o 50% da nota do exame, puntuando 0'1 puntos cada pregunta tipo test e 0'2 puntos
cada pregunta a desenvolver. As preguntas tipo test contestadas erróneamente terán unha penalización de 0'05 puntos para evitar que o alumno
probe sorte ao chou intentando aprobar o exame sen esforzo pola súa parte.
Os exames estarán diferenciados por partes referentes a cada área de coñecemento relacionada cos mínimos esixibles, de xeito que é necesario
aprobar cada unha da áreas para obter unha cualificación global positiva.
4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Será a referente ás probas teóricas, que se avaliarán mediante Probas Escritas (PE). As probas estarán diferenciadas por áreas de coñecemento:
configuración de equipos de mestura e edición, planificación de eventos sonoros, controis do procesamento de audio, configuración de envíos
auxiliares e axuste de sinais de radiofrecuencia. É preciso aprobar cada unha das áreas para poder facer media, verificando deste xeito o
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cumprimento dos mínimos esixibles. Cada área contará cun total de 10 preguntas tipo test e 5 preguntas a desenvolver asignadas, seguindo un
reparto equitativo.
4.b) Segunda parte da proba
Será a referente á proba práctica, que se avaliará mediante Listas de Cotexo (LC), nas que se verificará o cumprimento das tarefas propostas polo
profesor en cada área de coñecemento. Estas áreas son: axuste de equipos de mestura e edición, axuste de monitorado, control e mestura en
directo, control do sinal de radiofrecuencia, edición dixital do son
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1299

Nome
Captación e gravación de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

213

255

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

LUIS MIGUEL ALONSO ESTÉVEZ

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
A competencia xeral do título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo
e efectuar a captación, a mezcla directa, a gravación e a reprodución do son en todos os tipos de proxectos sonoros.
Como en calquera outra disciplina da FP, a parte procedimental é un elemento determinante na formación do alumnado. Neste caso ademáis
sobresae outro aspecto de suma importancia, a adaptación aos cambios tecnolóxicos, un rasgo que os alumnos deben adquirir para se integrar
cunha capacitación axeitada ao entorno laboral.
CONTEXTUALIZCIÓN
O módulo de Captación e Gravación de Son ten unha gran importancia dentro do Ciclo de Vídeo DJ e Son pola súa gran aportaciónás
competencias xerais destes estudos. Unha competencias que atopan a súa razón de ser na crecente demanda que existe dentro do ámbito
musical de profesionais do sector do son. Actualmente estamos vivindo un auxe das orquestras galegas, que están demandando empregados para
microfonar (captar), gravar e procesar o son dos seus espectáculos, así como nas actividades que fan en estudio. Ademais está medrando tamén
tanto a producción audiovisual a través de multitude de produtoras e os traballos de produción musical, con estudos de gravación que contan
cunha ampla carteira de clientes entre os artistas do panorama musical. Sen esquecer que a actividade dos disc-jockeys é cada vez máis demanda
e precisan contar con esta base de coñecemento para profesionalizar o seu traballo
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

1

2
3

4
5
6

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

Microfonía: características e
usos

129900
RA1

RA2

RA3

RA4

X

X

RA5

Determinar o tipo de micrófono apropiado para a captación
tendo en conta as súas características, as necesidades da
produción, as propiedades da fonte sonora e o seu entorno
acústico
Captación en producións
Realizar as técnicas apropiadas de captación en producións
audiovisuais
audiovisuais, verificando o sinal e resolvendo as necesidades
e problemas de cada escea en diferentes escenarios
Sistemas de rexistro
Determinar o sistema de rexisto e a configuración apropiada
atendendo ás necesidades do proxecto así como a aplicar
pautas para a verificación e corrección dos problemas
detectados
Sistemas de procesamento
Concretar as formas de procesar o sinal para manter uns
criterios de calidade durante a captación e a gravación dun
proxecto sonoro
Captación en producións
Configurar, axustar, verificar e solucionar problemas co
musicais
equipamento de microfonía no momento de decidir a súa
correcta colocación durante a captación musical
Gravación de son en vivo e en Realizar a gravación en vivo e en directo, evaluando o sinal
directo
captado e considerando os posibles cambios, a fin de garantir
a máxima calidade de gravación

45

20

X

X

40

15

X

X

45

20

X

35

15

X

X

40

10

50

20

X

X

Total:

255
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Microfonía: características e usos

45

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Definir as características dos micrófonos atendendo a etapa de
transducción acústica-mecánica

Act

Título das actividades

Duración
(sesións)

1

Elección de microfonía

20,0

2

Manexo da microfonía sen fíos

10,0

3

Instalación e manexo dos accesorios para microfonía

15,0

1.2 Elexir os micrófonos adecuados atendendo ás características derivadas
do seu funcionamento para a transducción acústico-mecánica
1.3 Definir as características dos micrófonos atendendo a etapa de
transducción mecánico- eléctrica
1.4 Elexir os micrófonos adecuados atendendo ás características derivadas
do seu funcionamento para a transducción mecánico-eléctrica
1.5 Definir as incidencias do patrón polar no resultado sonoro e as
aplicacións do factor distancia dun micrófono
1.6 Elexir micrófonos atendendo ao patrón polar e o seu factor distancia
1.7 Definir outras características propias dos micros que afectan á súa
eleccíon
1.8 Elexir micrófonos atendendo as características: Impedancia, relación S/R,
ruido propio, curva de resposta en frecuencia, límite de saturación,
sensibilidade...
1.9 Configurar os parámetros dos micros atendendo ás necesidades do
proxecto e ás características da fonte sonora
1.10 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
2.1 Coñecer as características e funcionamento dos sistemas de
radiofrecuencia relacionados co son
2.2 Coñecer a normativa referente a sistemas de radiofrecuencia
2.3 Configurar e axustar distintos sistemas sen fíos adecuadamente
respectando a normativa vixente
2.4 Comprobar a calidade do son recibido
2.5 Identificar problemas na emisión/recepción do sistema sen fíos
2.6 Correxir as incidencias para unha correcta transmisión do son
3.1 Instalar e manexar accesorios para o suxección do micro
3.2 Instalar e manexar accesorios para a mellora de limpeza no son
3.3 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
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TOTAL

45

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Configuración de microfonía

S

25

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.

•

TO.1 - Posta en funcionamento

S

15

•

LC.1 - Instalación de accesorios

N

10

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

•

PE.2 - Confguración da microfonía sen fíos

N

10

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.

•

TO.2 - Axuste dos sinais de RF

S

10

•

PE.3 - Normativa de RF

N

10

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

•

TO.3 - Axuste da microfonía sen fíos

S

20
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Acústica básica e psicoacústica. Campo libre e campo reverberante.
Funcionamento de micrófonos segundo o transdutor acústico-mecánico e segundo o transdutor mecánico-eléctrico.
Características dos micrófonos. Diagramas polares e características direccionais. Interpretación da documentación técnica dos micrófonos.
Características do sinal mono e estéreo, e compatibilidade en microfonía.
Cables e conectadores. Sinal balanceado e non balanceado.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Transmisión e recepción de ondas electromagnéticas.
Antenas.
Usos e asignación para microfonía sen fíos de bandas de frecuencias VHF e UHF.
Modulación do sinal: AM e FM.
Sistemas de micrófonos sen fíos: descrición e tipos; vantaxes e inconvenientes do seu uso; interpretación das súas características.
Axustes da frecuencia en sistemas sen fíos.
Corrección de interferencias. Estudo de problemas ou continxencias tipo.
Axustes da ganancia en sistemas sen fíos.
Normativa de radiofrecuencia en España.
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4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Elección de microfonía Elexir o micrófono axeitado
atendendo as súas
característcas en relación
coas necesidades do
proxecto e a peculiaridades
da fonte sonora

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación sobre tipo
de microfonía
atendendo a etapa de
transducción
acústicomecánica e as
súas características.
Demostración das
incidencias no
resultado sonoro
Explicación sobre tipo
de microfonía en
función da transducción
mecánico-eléctrica e as
súas características.
Demostración das
incidencias no
resultado sonoro.

•

Explicación dos tipos
de micrófonos
especiais e das súas
características.
Demostración de usos

•

Demostración sobre
pautas de manexo, e
coidados cos
micrófonos
Demostración sobre
parámetros
configurables nos
micrófonos e a súa
incidencia no resultado
sonoro

•

•

Demostración sobre o
funcionamento das
fontes de alimentación
externas (phantom),
conmutadores e filtros.
Demostración básica
do funcionamento das
gravadoras dixitais de
audio

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dun exame
sobre os diferentes
tipos de micrófonos,
características e uso
derivado destas
especificacións
técnicas
Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuado en función do
tipo de transductor
atendendo ao seu
funcionamento na
etapa
acústicomecánica

•

Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuado atendendo
ao tipo de transductor
atendendo ao seu
funcionamento na
etapa
acústicomecánica

•

Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuando segundo as
súas características
técnicas e a incidencia
destas nun mellor
resultado sonoro

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

PE.1 - Configuración de
microfonía

•

Táboas de observación

•

Auriculares

•

TO.1 - Posta en
funcionamento

•

Táboas de análise

•

Microfonía

•

Arquivos sonoros

•

Cableado

•

Alimentadores phantom
externos

•

Gravadoras dixitais

•

Soportes de gravación
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Manexo da microfonía sen
fíos - Coñecer a normativa
de transmisión por sinal de
RF e configurar
axeitadamente os
micrófonos sen fíos que
están implicados nun
proxecto atendendo á
calidade do sinal e
resolvendo os problemas
que xurdan

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

•

Instalación e manexo dos
accesorios para microfonía
- Instalar e manexar os
accesorios para microfonía
apropiados para cada tipo
de produción

•

•

•

Explicación dos tipos
de micrófonos sen fíos
e das súas
características.
Demostración de usos
Explicación e
demostración da
configuración da
microfonía sen fíos
Explicación da
normativa de
radiofrecuencia en
España
Explicación e
demostración dos
axustes de sinal de
radiofrecuencia para
microfonía sen fíos
Demostración sobre
pautas de manexo, e
coidados cos
micrófonos
Explicación dos tipos
de accesorios
existentes para a
microfonía e os seus
usos
Demostración do uso
de accesorios para
microfonía garantindo a
súa utilización con
seguridade para o
equipamento e
optimización do
resultado sonoro
Demostración das
formas de recollida,
enrolado e almacenaxe
do cableado para evitar
que colla deformacións
nocivas para a
transmisión do sinal
sonoro

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre a tipoloxía de
microfonía sen fíos,
características e
normativa de
radiofrecuencia

Resultados ou produtos

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

PE.2 - Confguración da
microfonía sen fíos

•

Táboa de observación

•

Microfonía sen fíos

•

PE.3 - Normativa de RF

•

Receptores de
radiofrecuencia

•

TO.2 - Axuste dos sinais
de RF

•

Auriculares

•

TO.3 - Axuste da
microfonía sen fíos

•

Cableado

•

Material de medición
espacial (metros)

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

LC.1 - Instalación de
accesorios

Realización dunha
práctica na que se
deben configurar os
diferentes micrófonos
inarámicos que hai na
aula evitando que se
solapen en frecuencia,
corrixindo as
interferencias e
procurando un nivel de
sinal sonoro óptimo

Realización dun exame
sobre a tipoloxía e os
usos dos accesorios
para a microfonía
Realización dunha
práctica de montaxe e
desmontaxe de
accesorios para
microfonía usado en
distintas situacións en
producións sonoras
Realización dunha
práctica sobre a
recollida e enrolado de
cableado

Con que

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

Lista de cotexo

•

Accesorios de
microfonía

•

Cableado

TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Captación en producións audiovisuais

40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI
NO
SI
SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Configurar correctamente os sistemas de gravación sonora para obter as
características de son desexadas

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Axuste de equipos

10,0

2

Captación de diálogos

30,0

1.2 Verificar o funcionamento adecuado do sistema de gravación
1.3 Acotar o erro seguindo o protocolo específico en cada caso de ser
necesario
1.4 Captar materiais sonoros de recurso que permita cubrir posibles
carencias en fases posteriores da produción
1.5 Aplicar as técnicas de captación máis apropiadas en cada caso tendo en
conta o tipo de recurso sonoro
2.1 Realizar as técnicas de captación adecuadas usando o equipamento
necesario en cada caso atendendo ás oscilacións de nivel, limpeza do audio
e outros aspectos técnicos requeridos na banda sonora
2.2 Coordinarse co resto do equipo que traballa na produción audiovisual
para plantexar a estratexia de captación
2.3 Elexir o equipamento necesario atendendo as necesidades da produción
2.4 Configurar e manexar o equipamento para a captación
TOTAL

40

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

LC.1 - Configuración de microfonía

S

9

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.

•

PE.1 - Distribución dos micrófonos

S

10

•

LC.2 - Calidade do sinal sonoro

N

2

•

PE.2 - Calidade do sinal sonoro

N

2
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.1 - Posta en funcionamento

S

5

•

TO.2 - Instalación de accesorios

N

5

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

•

LC.3 - Configuración da microfonía sen fíos

S

8

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

•

LC.4 - Axuste dos sinais RF

S

5

•

LC.5 - Axuste da microfonía sen fíos

S

5

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.

•

TO.3 - Colocación dos micrófonos sen fíos

N

2

•

TO.4 - Mantemento dunha orde nos
proxectos sonoros

N

2

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.

•

TO.5 - Coordinación entre departamentos e
traballo en equipo

N

2

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

•

TO.6 - Comprobación do sinal RF

N

2

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.

•

LC.6 - Instalación de micros e accesorios

N

3

•

LC.7 - Instalación de micros e accesorios

S

8

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.

•

TO.7 - Captación de son en movemento

N

8

•

TO.8 - Captación de son en movemento

S

8

•

TO.9 - Captación de son en movemento

N

3

•

PE.3 - Selección de equipos de gravación

S

2

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

•

LC.8 - Configuración do equipo de captación

S

2

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

•

PE.4 - Formatos de gravación de son

N

2

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).

•

LC.9 - Calidade do sinal sonoro

S

3

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.

•

LC.10 - Calidade do sinal sonoro

S

2

TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
0Fase acústica. Polaridade eléctrica.
Planos sonoros.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Técnicas de captación de son e características operativas.
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Contidos
Técnicas de colocación e direccionamento dos micrófonos respecto ás fontes sonoras.
Axustes da frecuencia en sistemas sen fíos.
Corrección de interferencias. Estudo de problemas ou continxencias tipo.
Axustes da ganancia en sistemas sen fíos.
Guindastres: tipos e características; funcionamento mecánico e mantemento.
Pértegas: tipos e características.
Técnica de fixación dos micrófonos aos guindastres e ás pértegas.
Técnicas de operación e manipulación de xirafas, pértegas, guindastres, soportes de chan, etc.
Técnicas de seguimento da fonte sonora para producións audiovisuais (cine, vídeo e televisión).
Gravación magnética e gravación dixital. Gravadores portátiles de son.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Axuste de equipos Configurar, manexar,
axustar e verificar o sinal de
audio e os sistemas de
captación a partir dunha
serie de tarefas adicadas á
gravación dos recursos
sonoros propios das
producións audiovisuais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación da
configuración e axuste
do equipamento que se
pode usar na captación
de son para
audiovisuais
(gravadoras dixitais e
cámaras)
Demostración do
funcionamento do
equipamento que se
pode usar na captación
de son para
audiovisuais
(gravadoras dixitais e
cámaras)

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dunha
práctica de manexo dos
equipos de gravación
de son na que deberán
crear arquivos para
cada unha das formas
de gravación que nos
permite cada
equipamento

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.8 - Configuración do
equipo de captación

•

Proba escrita

•

Manuais técnicos

•

LC.9 - Calidade do sinal
sonoro

•

Arquivos sonoros

•

Auriculares

•

LC.10 - Calidade do sinal
sonoro

•

Cámara de vídeo

•

PE.3 - Selección de
equipos de gravación

•

Gravadora dixital

•

PE.4 - Formatos de
gravación de son

•

Cableado

•

Microfonía

•

Soportes de microfonía

Realización dunha
práctica de axuste e
configuración dos
diferentes equipos de
gravación de son

Exposición sobre os
formatos de audio
centrándose de forma
específica no audio
dixital

- 10 -

Duración
(sesións)

10,0

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Captación de diálogos Técnicas para a captación
de diálogos en producións
audiovisuais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre os
tipos e técnicas de
captación de son nos
diferentes produtos
audiovisuais:
informativos,
dramáticos,
entrevistas... e nos
diferentes ámbitos do
audiovisual: radio,
televisión e cine.
Exposición sobre
equipamento e técnicas
de captación en
movemento
Explicación do tipo de
recursos sonoros da
banda sonora dun
produto audiovisual e
do equipamento
necesario en cada caso

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Realización dun exame
sobre os tipos e
técnicas de captación
de son nos diferentes
produtos e ámbitos do
audiovisual
Realización dunha
práctica intermodular co
módulo de PSVDJ de
captación de recursos
sonoros nunha
produción audiovisual
(curtametraxe ou
videoclip) manexando o
equipamento máis
apropiado e tendo en
conta os aspectos que
na captación do son
poidan interferir na
imaxe
Realización dunha
práctica intermodular co
módulo de PSVDJ de
captación de recursos
sonoros nunha
produción audiovisual
(curtametraxe ou
videoclip) manexando o
equipamento máis
apropiado e tendo en
conta os aspectos que
na captación do son
poidan interferir na
imaxe

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Soportes de microfonía

•

LC.1 - Configuración de
microfonía

•

Lista de cotexo

•

Accesorios de
microfonía

•

LC.2 - Calidade do sinal
sonoro

•

Táboa de observación

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.3 - Configuración da
microfonía sen fíos

•

Arquivos sonoros

•

Soportes de gravación

•

LC.4 - Axuste dos sinais
RF

•

Material audiovisual

•

Auriculares

•

LC.5 - Axuste da
microfonía sen fíos

•

Cámara de vídeo

•

LC.6 - Instalación de
micros e accesorios

•

Gravadora dixital

•

LC.7 - Instalación de
micros e accesorios

•

Cableado

•

PE.1 - Distribución dos
micrófonos

•

Microfonía

•

PE.2 - Calidade do sinal
sonoro

•

TO.1 - Posta en
funcionamento

•

TO.2 - Instalación de
accesorios

•

TO.3 - Colocación dos
micrófonos sen fíos

•

TO.4 - Mantemento
dunha orde nos
proxectos sonoros

•

TO.5 - Coordinación
entre departamentos e
traballo en equipo

•

TO.6 - Comprobación do
sinal RF

•

TO.7 - Captación de son
en movemento

•

TO.8 - Captación de son
en movemento

•

TO.9 - Captación de son
en movemento
TOTAL
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(sesións)

30,0

40,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Sistemas de rexistro

45

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Coñecer os distintos soportes de gravación

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Soportes de rexistro

15,0

2

Equipamento para o rexistro

30,0

1.2 Definir con criterio o formato de gravación e as súas características tendo
en conta a fonte e as necesidades do proxecto
2.1 Coñecer os parámetros básicos dos dispositivos de gravación e as súas
aplicacións
2.2 Configurar os parámetros de dispositivos de gravación
2.3 Verificar a calidade da sinal que vai ser gravada
2.4 Axustar os niveis tendo en conta os requerimentos propios do produto
TOTAL

45

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Elección de equipamento

S

20

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

•

LC.1 - Configuración de equipamento

S

50

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).

•

TO.1 - Verificación do sinal sonoro

S

30
TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Diagramas de fluxo captación-gravación.
Fontes de sinal ou son: nivel de micro e nivel de liña.
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.

- 12 -
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Contidos
Tipos de medidores: vúmetro e picómetro (peak program meter -PPM-).
Tipos de escala: VU (RMS) e dBFS.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Soportes de rexistro Características dos distintos
formatos de gravación e a
configuración dos
parámetros que inciden na
calidade do audio

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Equipamento para o
rexistro - Equipamento
usado habitualmente para a
gravación de son en
función do tipo de produto
sonoro e dos requisitos
técnicos demandados

•

•

Exposición sobre
equipamentos para a
captación e procesado
de audio, con especial
atención ás mesas de
mesturas
Exposicións sobre
características do audio
dixital e incidencias
sobre o resultado
sonoro

Alumnado
(tarefas)

•

•

Demostración dos
controis, axustes e do
funcionamento dos
equipamentos para a
captación e procesado
de audio, con especial
atención ás mesas de
mesturas

Exposición sobre
equipamento para
procesamento e
rexistro de son e das
súas características.
Demostración da
aplicacións de cada
parámetro e axuste da
mesa de mesturas no
programa sonoro

•

Realización dun exame
no que se identificarán
os equipamentos para
a captación de audio e
os controis e axustes
necesarios para o seu
funcionamento básico
Realización dunha
práctica na que
sinalarán nun croquis
da mesa de mesturas
os diferentes elementos
axustables, para logo
realizalo diante do
profesor na mesma
mesa de mesturas

Práctica de
configuración de
equipamento de
rexistro e
procesamento de audio
partindo de samples e
son procedente de
microfonía

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Configuración de
equipamento

•

Lista de cotexo

•

Altofalantes de campo
cercano

•

PE.1 - Elección de
equipamento

•

Táboa de observación

•

Manuais técnicos

•

TO.1 - Verificación do
sinal sonoro

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Microfonía

•

Cableado

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Reprodutores de audio
dixital

•

Auriculares

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Configuración de
equipamento

•

Altofalantes de campo
cercano

•

TO.1 - Verificación do
sinal sonoro

•

Manuais técnicos

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

Microfonía

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Reprodutores de audio
dixital

•

Auriculares

•

Lista de cotexo
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Duración
(sesións)

15,0

30,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Sistemas de procesamento

35

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Coñecer os diferentes ecualizadores que permiten procesar as
frecuencias do son

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Ecualización dun programa sonoro

15,0

2

Procesamento de dinámicas

20,0

1.2 Axustar os parámetros que están implicados no proceso de ecualización
do son: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
1.3 Asimilar os efectos das diferentes bandas de frecuencias no programa
sonoro
1.4 Mellorar a calidade do noso proxecto segundo criterios acústicos e
supeditado aos soportes de gravación e espazos de reproducción
1.5 Controlar o resultado final e a súa afectación aos niveis xerais de
intensidade sonora
2.4 Controlar o volume e os picos do son valéndonos dos aparellos
medidores
2.1 Coñecer os diferentes tipos de procesamento de dinámica que se pode
realizar a un programa sonoro: compresión, limitación, expansión e porta de
ruído
2.2 Identificar os usos e finalidades de cada procesador de dinámica
2.3 Axustar os parámetros dos procesadores de dinámica segundo as
características do son a procesar
TOTAL

35

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Configuración de ecualizadores e
procesadores de dinámica

S

25

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

•

PE.2 - Selección de ecualizadores e
procesadores de dinámica

N

5

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.

•

TO.1 - Monitorización dos sinais procesados

N

5

CA5.4.1 Procesáronse os sinais en frecuencia, axustando os seus parámetros para
resolver erros no sinal de son

•

LC.1 - Ecualización do programa sonoro

S

15

•

LC.2 - Ecualización do programa sonoro

N

5

CA5.4.2 Procesáronse os sinais en frecuencia para resolver situacións críticas

0
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Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.3 - Ecualización do programa sonoro

N

5

•

LC.4 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

S

15

CA5.4.5 Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa
sonoro

•

LC.5 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

S

15

CA5.4.6 Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos
aparellos que o procesan

•

LC.6 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

N

5

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.

•

LC.7 - Axuste de niveis

N

5

Criterios de avaliación
CA5.4.3 Procesáronse os sinais en frecuencia para adecuar o programa sonoro ao
soporte de gravación ou ao entorno de reproducción
CA5.4.4 Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.
Contorno acústico para a gravación.
Medición e comprobación das características acústicas da localización.
Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.
Características do rexistro do audio para producións audiovisuais.
Técnicas de procesamento de sinal na fase de gravación. Procesadores de frecuencia, dinámica, tempo, etc.
Tipos de ecualizadores: paramétricos, semiparamétricos, paragráficos e semiparagráficos. Usos e aplicacións
Controis na ecualización do sinal sonoro: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
Clasificación das bandas de frecuencia e resultado da súa afectacion no son procesado
Tips de procesadores de dinámica: compresores, limitadores, expansores e portas de ruído. Usos e aplicacións
Controis dos compresores e limitadores: limiar, ratio, ataque, relaxación, ganancia e cóbado
Aplicación dos controis de compresión e limitación segundo a envolvente do son procesado

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Ecualización dun programa
sonoro - Procesar o sinal de
audio na súa compoñente
de frecuencia para a
correcta reprodución e
gravación segundo a
contorna e os soportes
elixidos para o proxecto, ou
a finalidade do mesmo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Procesamento de
dinámicas - Control da
amplitude do sinal e da
dinámica do seu volume
segundo a contorna e os
soportes elixidos para o
proxecto, ou a finalidade do
mesmo

•

•

•

Exposición dos tipos de
ecualizadores de audio,
funcionamento e uso na
mellora do son captado
Demostración do
funcionamento dos
ecualizadores
semiparamétricos,
paramétricos e gráficos
como parte dunha
mesa de mesturas
Explicación e
demostración da
configuración e dos
axustes nos
ecualizadores
semiparamétricos,
paramétricos e gráficos
como parte dunha
mesa de mesturas

Exposición dos tipos de
procesadores de
dinámica,
funcionamento e uso na
mellora do son captado
Demostración do
funcionamento dos
compresores, dos
limitadores, dos
expansores e das
portas de ruído
Explicación e
demostración da
configuración e dos
axustes nos
compresores, nos
limitadores, nos
expansores e nas
portas de ruído

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre os tipos de
ecualizadores,
funcionamento,
configuración e usos na
mellora do son captado
Realización dunha
práctica onde
configurarán e
axustarán os diferentes
ecualizadores para
procesar o son que lles
chega dos micrófonos
Realización dunha
práctica onde
configurarán o
ecualizador paramétrico
dixital para mellorar o
son de varios
programas sonoros
pregrabados

Realización dun exame
sobre os tipos de
procesadores de
dinámica,
funcionamento,
configuración e usos na
mellora do son captado
Realización dunha
práctica onde
configurarán o
compresor e o limitador
para controlar os picos
e os niveis de enerxía
útiles de varios
programas sonoros
pregrabados

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Ecualización do
programa sonoro

•

Lista de cotexo

•

Reprodutores de audio
dixital

•

LC.2 - Ecualización do
programa sonoro

•

Táboa de observación

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

LC.3 - Ecualización do
programa sonoro

•

Material fotográfico dos
ecualizadores
configurados

•

Manuais técnicos

•

LC.7 - Axuste de niveis

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

Microfonía

PE.1 - Configuración de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
PE.2 - Selección de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
TO.1 - Monitorización
dos sinais procesados

•

Ecualizador gráfico
externo

•

Ecualizador
semiparamétrico
integrado

•

Ecualizador
paramétrico integrado

•

•

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

•

Táboa de observación

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

LC.4 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•

•

Material fotográfico dos
compresores e
limitadores
configurados
Proba escrita

•

Manuais técnicos

LC.5 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•
•

Mesa de mesturas
analóxica

LC.6 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•

Mesa de mesturas
dixital

•

LC.7 - Axuste de niveis

•

Cableado

•

•

Microfonía

•

Compresor e limitador
externo

•

Compresor e limitador
integrado

PE.1 - Configuración de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
PE.2 - Selección de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
TO.1 - Monitorización
dos sinais procesados

•

Reprodutores de audio
dixital

•

•

•

TOTAL
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Duración
(sesións)

15,0

20,0

35,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Captación en producións musicais

40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Coñecer as características sonoras dos instrumentos máis usados na
música

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Microfonía aplicada á instrumentación musical

20,0

2

Posicionamento dos micrófonos na captación de instrumentos

20,0

1.2 Relacionar as características sonoras dos instrumentos coas
especificacións dos micrófonos
1.3 Seleccionar os micrófonos máis axeitados para cada instrumento
segundo as súas características
1.4 Procurar unha captación seguindo os criterios de calidade sonora e
naturalidade na escoita
2.1 Definir aspectos básicos da acústica que van a incidir na captación do
posicionamento dos micrófonos
2.2 Definir a posición dos micros dependendo das necesidades expresivas
do proxecto
2.3 Definir a posición dos micros atendendo ás características do instrumento
a captar e evitando interferir na execución da peza musical
2.4 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
TOTAL

40

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Axuste de microfonía para
instrumentos

N

15

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.

•

PE.2 - Selección de microfonía para
instrumentos

S

30

•

LC.1 - Colocación de microfonía para
instrumentos

S

20

•

LC.2 - Colocación de microfonía para
instrumentos

N

5

•

LC.3 - Posta en funcionamento da
microfonía para instrumentos

N

10

•

LC.4 - Colocación de microfonía para
instrumentos

S

20
TOTAL
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4.5.e) Contidos
Contidos
0Fase acústica. Polaridade eléctrica.
Funcionamento de micrófonos segundo o transdutor acústico-mecánico e segundo o transdutor mecánico-eléctrico.
Características dos micrófonos. Diagramas polares e características direccionais. Interpretación da documentación técnica dos micrófonos.
Cables e conectadores. Sinal balanceado e non balanceado.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Técnicas de captación de son e características operativas.
Técnicas de colocación e direccionamento dos micrófonos respecto ás fontes sonoras.
Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.
Técnicas microfónicas.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Microfonía aplicada á
instrumentación musical Identificar as características
sonoras dos instrumentos,
as especificiacións dos
micrófonos e realizar a
consecuente selección para
unha captación idónea

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación das
características sonoras
dos instrumentos
musicais máis
utilizados
Relación das
características sonoras
coas especificacións
dos micrófonos
segundo o seu
trasdutor e directividade

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dun exame
onde identificarán os
tipos de micrófono máis
axeitados segundo as
súas especificacións
para diferentes
instrumentos musicais
propostos

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

Actividades escritas

•

Microfonía

•

Instrumentos musicais

•

Micrófonos especiais

Realización dun traballo
onde deberán atopar o
modelo de micrófono
máis axeitado no
mercado para
diferentes instrumentos
musicais propostos
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•

PE.1 - Axuste de
microfonía para
instrumentos

Duración
(sesións)

20,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Posicionamento dos
micrófonos na captación de
instrumentos - Configurar
adecuadamente os
sistemas sen fíos do equipo
de son

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación da
colocación e as
distancias entre os
micrófonos e os
instrumentos musicais
máis usados na
actualidade, sen
interferir na súa
execución

Alumnado
(tarefas)

•

Colocación práctica dos
micrófonos previamente
seleccionados para os
instrumentos reais cos
que contamos no
centro

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Microfonía

•

Material fotográfico dos
resultados de
colocación dos
micrófonos

•

Microfonía especial

•

Accesorios de
microfonía

•

Instrumentos musicais

Demostración da
colocación dos
micrófonos para a
mellor captación do son
dos instrumentos

•

LC.1 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•

LC.2 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•

LC.3 - Posta en
funcionamento da
microfonía para
instrumentos
LC.4 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•
•

PE.1 - Axuste de
microfonía para
instrumentos

•

PE.2 - Selección de
microfonía para
instrumentos
TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Gravación de son en vivo e en directo

50

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Análise da acústica do contexto no que se vai gravar e realizar o
acondicionamento acústico para mellorar a situación de ser necesario

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Deseño de son

25,0

2

Gravación de son en vivo e en directo

25,0

1.2 Selecionar o equipamento necesario
1.3 Definir as estratexias de posicionamento para garantir unha gravación
axeitada ao tipo de produción
1.4 Aplicar técnicas de procesamento de sinal para garantir a calidade do
produto atendendo ás necesidades técnicas e expresivas do son
2.1 Determinar o procedemento de gravación do son en espectáculos en vivo
e en directo
2.2 Validar mediante os procesos de monitorización que a sinal se grava coa
calidade requerida
2.3 Manexar a documentación técnica para a identificación do audio en
etapas posteriores
2.4 Realizar os axustes necesarios de niveis atendendo ás etapas
posteriores ás que será sometido o audio
2.5 Deseñar as liñas auxiliares de monitorización para as diferentes escoitas
de escenario ou plató
2.6 Configurar as agrupacións de canles precisas para un correcto control
das fontes sonoras
TOTAL

50

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Selección de equipos para directos

S

5

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

•

PE.2 - Selección de entornos acústico para
directos

N

5

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.

•

PE.3 - Adaptación de entornos acústicos
para directos

N

5

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.

•

LC.1 - Comprobación dos sinais sonoros en
directo

S

10

CA5.4.1 Procesáronse os sinais en frecuencia, axustando os seus parámetros para
resolver erros no sinal de son

•

0
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

CA5.4.2 Procesáronse os sinais en frecuencia para resolver situacións críticas

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.3 - Ecualización de voces e instrumentos

N

5

•

LC.4 - Ecualización de voces e instrumentos

S

5

•

LC.5 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

15

CA5.4.5 Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa
sonoro

•

LC.6 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

5

CA5.4.6 Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos
aparellos que o procesan

•

LC.7 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

N

5

CA5.4.7 Aplicáronse as portas de ruido precisas para eliminar os ruidos de fondo
innecesarios e liberar o programa sonoro de exceso de son

•

LC.8 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

5

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.

•

LC.9 - Resolución de continxencias

N

5

•

LC.10 - Axuste do sinal sonoro

N

5

•

LC.11 - Verificación do produto final

S

5

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

•

PE.4 - Documentación de ficheiros gravados

N

5

CA5.4.3 Procesáronse os sinais en frecuencia para adecuar o programa sonoro ao
soporte de gravación ou ao entorno de reproducción
CA5.4.4 Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos

TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Diagramas de fluxo captación-gravación.
Fontes de sinal ou son: nivel de micro e nivel de liña.
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.
Contorno acústico para a gravación.
0Utilización de formularios de son (track sheet).
Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.
Medición e comprobación das características acústicas da localización.
Adecuación das características acústicas dos recintos ás necesidades técnicas da captación do son.
Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.
Características do rexistro do audio para producións audiovisuais.
Técnicas microfónicas.
Técnicas de gravación.
Técnicas de procesamento de sinal na fase de gravación. Procesadores de frecuencia, dinámica, tempo, etc.
Tipos de ecualizadores: paramétricos, semiparamétricos, paragráficos e semiparagráficos. Usos e aplicacións

- 22 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Controis na ecualización do sinal sonoro: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
Clasificación das bandas de frecuencia e resultado da súa afectacion no son procesado
Tips de procesadores de dinámica: compresores, limitadores, expansores e portas de ruído. Usos e aplicacións
Controis dos compresores e limitadores: limiar, ratio, ataque, relaxación, ganancia e cóbado
Aplicación dos controis de compresión e limitación segundo a envolvente do son procesado
Controis dos expansores e das portas de ruido: limiar, rango, ataque, decaemento e sostido
Aplicación dos controis de expansión e porteo segundo a envolvente do son procesado

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Deseño de son - Definir a
estratexia para a gravación
en vivo e en directo
atendendo as
características do produto e
as condicións do entorno
no que vai ser gravado

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

•

Explicación básica de
acústica en recintos e
técnicas para a súa
adaptación ás
necesidades do produto
sonoro
Explicación e
demostración da
configuración dos
espazos sonoros por
medio da ecualización
da saída na mesa de
mesturas
Explicación e
demostración da
ecualización
diferenciada das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo as súas
características
frecuenciais

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre acústica en
recintos e técnicas para
a súa adaptación
Realización dunha
práctica de ecualización
de instrumentos e
voces
Realización dunha
práctica de compresión
de instrumentos e
voces
Realización dunha
práctica de porteo de
instrumentos e voces

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.2 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

Material fotográfico dos
procesadores de
dinámica configurados

•

Procesadores de
dinámica integrados

•

LC.3 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

Material fotográfico dos
ecualizadores
configurados

•

Reprodutores de audio
dixital

•

LC.4 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Probas escritas

•

Manuais técnicos

LC.5 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Equipamento de
captación de son e
rexistro

LC.6 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

LC.7 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

LC.8 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

Explicación e
demostración da
compresión
diferenciada das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo a súa
envolvente orixinal
Explicación e
demostración do porteo
diferenciado das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo a súa
envolvente orixinal
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•

Auriculares

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

PE.1 - Selección de
equipos para directos

•

Microfonía

•

PE.2 - Selección de
entornos acústico para
directos

•

Accesorios de
microfonía

•

•

Ecualizador
paramétrico integrado

PE.3 - Adaptación de
entornos acústicos para
directos

Duración
(sesións)

25,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Gravación de son en vivo e
en directo - Realizar a
gravación do son en
espectáculos en vivo i en
directo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

Exposición sobre
configuración e axuste
de son nas gravacións
de produtos en vivo e
en directo
Exposición sobre
procesamento do sinal
de audio atendendo ás
necesidades técnicas e
expresivas da
produción (envios
auxiliares, agrupacións
e efectos)

Alumnado
(tarefas)

•

•

Práctica de
configuración,
procesamento, axuste e
verificación do sinal
para a gravación de
son en vivo e en directo
Práctica de gravación
en vivo e en directo:
sonorización do festival
de fin de curso

Resultados ou produtos

•

Lista de cotexo

•

Arquivos sonoros

•

Riders técnicos

Exposición sobre
pautas para o control
de calidade a partir da
monitoraxe do sinal e
verificación de calidade
ao longo do proceso de
gravación
Exposición sobre o
manexo de
documentación técnica
na gravación de son en
vivo e en directo

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Equipamento de
captación de son e
rexistro

•

LC.1 - Comprobación
dos sinais sonoros en
directo

•

Procesadores de
dinámica integrados

•

•

Reprodutores de audio
dixital

LC.5 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

LC.6 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Altofalante subwoofer

LC.7 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.8 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

Manuais técnicos

•

LC.9 - Resolución de
continxencias

•

Auriculares

•

LC.10 - Axuste do sinal
sonoro

•

Mesa de mesturas
dixital

•

LC.11 - Verificación do
produto final

•

Cableado

•

PE.1 - Selección de
equipos para directos

•

Microfonía

•

PE.4 - Documentación
de ficheiros gravados

•

Accesorios de
microfonía

•

Ecualizador
paramétrico integrado
TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA
- 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 escenario.
- 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 parámetros.
- 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.
ESTES CONTIDOS MÍNIMOS son os que se deberán ter especialmente en conta no caso de que a situación sanitaria obrigue a trocar por clases
non presencias.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A cualificación está baseada esencialmente na evaluación individual da aprendizaxe práctica, posto que estamos falando de estudios destinados á
formación profesional o alumnado. Esta aprendizaxe práctica contará o 60% da nota global e avaliarase usando Listas de Cotexo (LC), que
constituirán o que se denominan exames prácticos: dous na primeira avaliación, dous na segunda e tres na terceira. Estes exames suporán un
80% da puntuación total correspondente á parte práctica, e para facer media precisarán obter un mínimo de 4 puntos en cada proba,
establecéndose o aprobado a partiri dos 5 puntos na media. O 20% restante conformarano as tarefas de aula, avaliadas por medio de Listas de
Cotexo e Táboas de Observación (TO), que non precisan nota mínima para facer media. O deseño das probas terán en conta o peso outorgado
aos criterios de avaliación na presente programación didáctica.
En canto á avaliación conceptual, contará un 30% da nota global e estará conformado polas Probas Escritas (PE), que serán os denominados
exames teóricos. Haberá tres no primeiro trimestre, e dous no segundo e no terceiro. Consistirán nunha parte tipo test de 10 preguntas e outra de 5
preguntas a desenvolver. Cada parte suporá o 50% da nota do exame, puntuando 0'5 puntos cada pregunta tipo test e 1 punto cada pregunta a
desenvolver. As preguntas tipo test contestadas erróneamente terán unha penalización de 0'15 puntos para evitar que o alumno probe sorte ao
chou intentando aprobar o exame sen esforzo pola súa parte. Para facer media deberase obter un mínimo de 4 puntos en cada unha das probas,
establecéndose o aprobado a partir dos 5 puntos na media. O deseño das probas terán en conta o peso outorgado aos criterios de avaliación na
presente programación didáctica.
As ferramentas utilizadas para a avaliación actitudinal do alumnado e a autoevaluación do profesor son as Táboas de Observación (TO) e unhas
fichas individuais por alumno e tarefas que permitan coñecer a resposta do alumno ás actividades durante o curso. Esta parte contará un 10% da
nota global.

- 25 -

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

A nota final será a media aritmética das notas obtidas en cada avaliación. Non se poderá pasar de curso sen ter todas as avaliacións aprobadas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC, identificando os aspectos que non foros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.
No caso de que teña problemas nas actividades escritas, se lle proporcionarán cuestionarios e supostos prácticos tendo en conta os mínimos
esixibles que non domina.
Estes actividades de recuperación avaliarán o 100% da nota orixinal, entendendo que son resultado de circunstancias alleas ao alumno. Serán
actividades específicas daqueles aspectos que non lograron superar, e faranse ao final do trimestre para que poidan contar na nota final de cada
avaliación. No caso de non superar as actividades ordinarias e mailas de recuperación, quedará todo a avaliación suspensa.
Se ao final do curso, e malia as actividades de recuperación, o estudante non conseguise unha cualificación positiva, se lle proporá unha serie de
tarefas e probas durante a semana anterior á avaliación final, o que se denominará "período de suficiencia", polo que en ningún caso as
recuperacións neste período puntuarán máis de 5 puntos. Estas probas avaliarán soamente as partes do temario que aínda lles queden pendentes.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria que se compondrá de dúas partes:
unha teórica, onde debe demostrar o coñecemento dos contidos conceptuais mínimos, ademáis dunha serie de prácticas nas que precise ter
adquirido os coñecementos procedimentais mínimos esixidos.
Os criterios de calificación neste caso teñen as seguintes porcentaxes: 30% contidos conceptuais, 70% contidos procedimentais.
A parte práctica deberá realizarse en varios días para demostrar que cumpre os mínimos esixibles na parte procedimental.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A práctica docente se avaliará mediante varias vías:
1. A partir das Táboas de Observación. Obtendo unha visión global da resposta do grupo nas distintas tarefas.
2. A partir de cuestionarios anónimos.
3. Mediante o diálogo periódico cos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial realizarase durante a primeira quincena do curso escolar. Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan
identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento
das correspondentes competencias clave.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do
profesorado
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Os elementos usados para a avaliación inicial son: un cuestionario inicial para coñecer as características do grupo, o seguimento a través das TO
e as LC.
Con elo, transcorridas as primeiras semanas, de curso poderáse definir:
1. As características xerais do grupo.
2. A disposición é capacidade de aprender do grupo.
3. A relación e hábitos de traballo.
4. O punto de partida e a evolución do grupo.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns
reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
Os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno. Teráse en conta o diferente grao
de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de integración lingüística (orixe
estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación. Prevese a medida de flexibilización
modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para
cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.
PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS IMPLEMENTARANSE AS SEGUINTES MEDIDAS DE ATENCIÓN NON
SIGNIFICATIVAS:
- Para as probas escritas o alumno poderá ter un esquema dos temas susceptibles de avaliación enriba da mesa.
- No caso do que o alumno non supere a proba poderase realizar un exame oral.
- Tamén se poderán realizar probas a través de plataformas virtuais oficiais do centro cun modelo de exame máis dinámico que vaia guiando ao
alumnado a medida que vai respondendo as preguntas
- Actividades prácticas adaptadas para acadar os niveles mínimos esixidos.
- Asesoramento sobre bibliografía e páxinas web que lle poden axudar.
- Sesións individualizadas en horas de titorías sobre os temas que lles coste asimilar
MEDIDAS DERIVADAS DA SITUACIÓN COVID
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1.Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de
ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións
educativas.
2.Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para garantir a comprensión e a comunicación da
mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias.
3.Desen¿aranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no
curso 2019/2020, incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas ao neles as medidas de atención a
diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado con NEAE.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Realizarase atendendo especialmente aos seguintes principios educativos, que se tenta transmitir aos alumnos e alumnas:
Liberdade. A educación debe capacitar aos alumnos/as para a libre elección, desde o coñecemento, entre as diversas opcións que na vida se
ofrecen.
Igualdade. A educación debe promover a consecución efectiva da igualdade entre os homes e as mulleres segundo o establecido no artigo 9º da
lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia.
Solidariedade. Tolerancia e Respecto serán valores que rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión
ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os
hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no centro docente, de forma que cree nos individuos unha cultura da "non violencia" e o
respecto aos demais.
Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, e na igualdade de trato e non
discriminación das persoas con discapacidade.
Responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa no exercicio das súas funcións, aceptando as normas de convivencia.
Poténciase nos alumnos e alumnas o desenvolvemento da súa capacidade para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e
coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
Participación democrática. A vida en democracia precisa que formemos cidadáns que, desde a súa liberdade, participen libre e responsablemente
nas institucións políticas e sociais, e sexan quen de respectar en todo momento os principios democráticos de convivencia, así como a prevención
de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.
A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, verdadeiro
motor do interese por explorar e intentar coñecer o mundo que nos rodea.
Potenciación do mérito do esforzo persoal, da responsabilidade individual e da autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin.
Desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para
desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
Formación para a paz, o respecto polos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así
como a adquisición de valores que propicien o respecto aos seres vivos e o medio ambiente.
Integración. A educación favorecerá a integración das alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais.
A capacitación para o exercicio das actividades profesionais
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias
de profesionais do medio audiovisual, charlas e e encontros con profesionais do sector no centro en colaboración co departamento de DACE.
Todos os anos organizamos encontros cos nominados a diferentes categorías dos Premios Mestre Mateo, para o que contamos coa inestimable
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colaboración da Academia do Audiovisual Galego, cos que coordinamos a dispoñibilidade dos conferenciantes. As categorías elixidas van en
relación cos módulos que se estudian neste ciclo, con especial fincapé nas categorías de banda sonora e son para este módulo en concreto. Os
alumnos tamén se encargan de facer a sonorización dos eventos realizados con motivo de celebracións especiais, coma o festival de fin de curso,
o entroido ou as celebracións de Nadal. E neste centro temos a peculiaridade de que celebramos a denominada "Semana Cultural", xusto despois
das vacacións de Semana Santa, na que os alumnos organizan diferentes actividades que se mostran a todo o centro, polo que en todas aquelas
que teñen necesidade de control de son en directo, contan coa dispoñibilidade dos alumnos para tal fin. O alumnado que está relacionado co eido
musical tamén adoita facer actuacións que son sonorizadas polos seus compañeiros. E tamén nos encargamos da sonorización do festival de fin
de curso.
Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais. Neste sentido contamos cunha estreita colaboración co
resto dos centros galegos onde se imparten módulos de imaxe e son para poder aproveitar as actividades que se fan en cada un deles.
Actividades extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións. Contamos cunha fluida relación con empresarios do sector
que organizan visitas guiadas ás súas instalacións para amosar o día a día no seu traballo e as innovacións tecnolóxicas que van xurdindo cada
ano. As visitas organízanse preferentemente a estudos de gravación, emisoras de radio e discotecas.

10.Outros apartados
10.1) Medidas de adaptación á situación COVID
Tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de
alternar determinados períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2020/2021, faise
imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo e da metodoloxía didáctica.
ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
1. Antes de que cheguemos a esta situación, o profesor porá en funcionamento a aula virutal corporativa do centro ou ben a plataforma que conte
con conta creada polo centro e que dispoña de permisos pertinentes. O profesor cerciorase de que todo o alumnado ten acceso a dita plataforma e
coñece o seu funcionamento.
2. O profesor velará tamén, en pleno contacto coa titora e coa dirección do centro, porque todos os alumnos teñan medios na casa para poder
acceder ás clases telmáticas, que forzosamente se basearán en entornos dixitais.
3. O ensino non presencial será impartido polo profesor a través da aula virtual corporativa ou a través da conta creada polo centro que dispón dos
permisos pertinentes. O profesor realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos
dispoñibles achegados polo profesor. Igualmente o profesor poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a
avaliación continua da mesma.
4. Durante o período de suspensión da actividade presencial prevense as seguintes medidas:
a) Unha vez asegurado de que todos os alumnos teñen dispoñibilidade de dispositivos e conexión a internet, procederase a impartir as clases por
videoconferencia, para garantir que a información realmente chega a todo o alumnado. As sesión de videoconferencia coincidirán co horario normal
da materia. Nesas horas tamén se tratarán de facer as tarefas que o profesor tiña previsto para o horairo de clase, de xeito que se fomente a súa
corrección grupal e non se ocupe máis tempo do necesario para que o alumnado desenvolva o seu traballo. Se se da a circunstancia que que non
todos os alumnos teñen a posibilidade de asistir a todas as clases en directo (porque, por exemplo, comparten ordenador con outros membros da
familia), ditas clases serán gravadas a través da conta facilitada pola xunta na plataforma Webex para poder poñelas a disposición dos alumnos.
b) Semanalmente publicaranse na páxina web do instituto as tarefas previstas para esa semana por materia. Esta acción facilitará o seguimento do
traballo do alumnado por parte das familias.
c) O profesor manterá contacto permanente coa titora para detectar rapidamente calquera dificultade que poida aparecer, con especial atención ao
alumnado con necesidades educativas especiais ou cunha situación familiar difícil.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1299

Nome
Captación e gravación de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

213

255

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

SABELA PERNAS SOTO,ROI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Subst.)

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
A competencia xeral do título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo
e efectuar a captación, a mezcla directa, a gravación e a reprodución do son en todos os tipos de proxectos sonoros.
Como en calquera outra disciplina da FP, a parte procedimental é un elemento determinante na formación do alumnado. Neste caso ademáis
sobresae outro aspecto de suma importancia, a adaptación aos cambios tecnolóxicos, un rasgo que os alumnos deben adquirir para se integrar
cunha capacitación axeitada ao entorno laboral.
CONTEXTUALIZCIÓN
O módulo de Captación e Gravación de Son ten unha gran importancia dentro do Ciclo de Vídeo DJ e Son pola súa gran aportaciónás
competencias xerais destes estudos. Unha competencias que atopan a súa razón de ser na crecente demanda que existe dentro do ámbito
musical de profesionais do sector do son. Actualmente estamos vivindo un auxe das orquestras galegas, que están demandando empregados para
microfonar (captar), gravar e procesar o son dos seus espectáculos, así como nas actividades que fan en estudio. Ademais está medrando tamén
tanto a producción audiovisual a través de multitude de produtoras e os traballos de produción musical, con estudos de gravación que contan
cunha ampla carteira de clientes entre os artistas do panorama musical. Sen esquecer que a actividade dos disc-jockeys é cada vez máis demanda
e precisan contar con esta base de coñecemento para profesionalizar o seu traballo
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

1

2
3

4
5
6

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

Microfonía: características e
usos

129900
RA1

RA2

RA3

RA4

X

X

RA5

Determinar o tipo de micrófono apropiado para a captación
tendo en conta as súas características, as necesidades da
produción, as propiedades da fonte sonora e o seu entorno
acústico
Captación en producións
Realizar as técnicas apropiadas de captación en producións
audiovisuais
audiovisuais, verificando o sinal e resolvendo as necesidades
e problemas de cada escea en diferentes escenarios
Sistemas de rexistro
Determinar o sistema de rexisto e a configuración apropiada
atendendo ás necesidades do proxecto así como a aplicar
pautas para a verificación e corrección dos problemas
detectados
Sistemas de procesamento
Concretar as formas de procesar o sinal para manter uns
criterios de calidade durante a captación e a gravación dun
proxecto sonoro
Captación en producións
Configurar, axustar, verificar e solucionar problemas co
musicais
equipamento de microfonía no momento de decidir a súa
correcta colocación durante a captación musical
Gravación de son en vivo e en Realizar a gravación en vivo e en directo, evaluando o sinal
directo
captado e considerando os posibles cambios, a fin de garantir
a máxima calidade de gravación

45

20

X

X

40

15

X

X

45

20

X

35

15

X

X

40

10

50

20

X

X

Total:

255
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Microfonía: características e usos

45

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Definir as características dos micrófonos atendendo a etapa de
transducción acústica-mecánica

Act

Título das actividades

Duración
(sesións)

1

Elección de microfonía

20,0

2

Manexo da microfonía sen fíos

10,0

3

Instalación e manexo dos accesorios para microfonía

15,0

1.2 Elexir os micrófonos adecuados atendendo ás características derivadas
do seu funcionamento para a transducción acústico-mecánica
1.3 Definir as características dos micrófonos atendendo a etapa de
transducción mecánico- eléctrica
1.4 Elexir os micrófonos adecuados atendendo ás características derivadas
do seu funcionamento para a transducción mecánico-eléctrica
1.5 Definir as incidencias do patrón polar no resultado sonoro e as
aplicacións do factor distancia dun micrófono
1.6 Elexir micrófonos atendendo ao patrón polar e o seu factor distancia
1.7 Definir outras características propias dos micros que afectan á súa
eleccíon
1.8 Elexir micrófonos atendendo as características: Impedancia, relación S/R,
ruido propio, curva de resposta en frecuencia, límite de saturación,
sensibilidade...
1.9 Configurar os parámetros dos micros atendendo ás necesidades do
proxecto e ás características da fonte sonora
1.10 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
2.1 Coñecer as características e funcionamento dos sistemas de
radiofrecuencia relacionados co son
2.2 Coñecer a normativa referente a sistemas de radiofrecuencia
2.3 Configurar e axustar distintos sistemas sen fíos adecuadamente
respectando a normativa vixente
2.4 Comprobar a calidade do son recibido
2.5 Identificar problemas na emisión/recepción do sistema sen fíos
2.6 Correxir as incidencias para unha correcta transmisión do son
3.1 Instalar e manexar accesorios para o suxección do micro
3.2 Instalar e manexar accesorios para a mellora de limpeza no son
3.3 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
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TOTAL

45

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Configuración de microfonía

S

25

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.

•

TO.1 - Posta en funcionamento

S

15

•

LC.1 - Instalación de accesorios

N

10

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

•

PE.2 - Confguración da microfonía sen fíos

N

10

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.

•

TO.2 - Axuste dos sinais de RF

S

10

•

PE.3 - Normativa de RF

N

10

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

•

TO.3 - Axuste da microfonía sen fíos

S

20
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Acústica básica e psicoacústica. Campo libre e campo reverberante.
Funcionamento de micrófonos segundo o transdutor acústico-mecánico e segundo o transdutor mecánico-eléctrico.
Características dos micrófonos. Diagramas polares e características direccionais. Interpretación da documentación técnica dos micrófonos.
Características do sinal mono e estéreo, e compatibilidade en microfonía.
Cables e conectadores. Sinal balanceado e non balanceado.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Transmisión e recepción de ondas electromagnéticas.
Antenas.
Usos e asignación para microfonía sen fíos de bandas de frecuencias VHF e UHF.
Modulación do sinal: AM e FM.
Sistemas de micrófonos sen fíos: descrición e tipos; vantaxes e inconvenientes do seu uso; interpretación das súas características.
Axustes da frecuencia en sistemas sen fíos.
Corrección de interferencias. Estudo de problemas ou continxencias tipo.
Axustes da ganancia en sistemas sen fíos.
Normativa de radiofrecuencia en España.
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4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Elección de microfonía Elexir o micrófono axeitado
atendendo as súas
característcas en relación
coas necesidades do
proxecto e a peculiaridades
da fonte sonora

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación sobre tipo
de microfonía
atendendo a etapa de
transducción
acústicomecánica e as
súas características.
Demostración das
incidencias no
resultado sonoro
Explicación sobre tipo
de microfonía en
función da transducción
mecánico-eléctrica e as
súas características.
Demostración das
incidencias no
resultado sonoro.

•

Explicación dos tipos
de micrófonos
especiais e das súas
características.
Demostración de usos

•

Demostración sobre
pautas de manexo, e
coidados cos
micrófonos
Demostración sobre
parámetros
configurables nos
micrófonos e a súa
incidencia no resultado
sonoro

•

•

Demostración sobre o
funcionamento das
fontes de alimentación
externas (phantom),
conmutadores e filtros.
Demostración básica
do funcionamento das
gravadoras dixitais de
audio

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dun exame
sobre os diferentes
tipos de micrófonos,
características e uso
derivado destas
especificacións
técnicas
Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuado en función do
tipo de transductor
atendendo ao seu
funcionamento na
etapa
acústicomecánica

•

Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuado atendendo
ao tipo de transductor
atendendo ao seu
funcionamento na
etapa
acústicomecánica

•

Realización dunha
práctica onde se debe
seleccionar o micrófono
adecuando segundo as
súas características
técnicas e a incidencia
destas nun mellor
resultado sonoro

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

PE.1 - Configuración de
microfonía

•

Táboas de observación

•

Auriculares

•

TO.1 - Posta en
funcionamento

•

Táboas de análise

•

Microfonía

•

Arquivos sonoros

•

Cableado

•

Alimentadores phantom
externos

•

Gravadoras dixitais

•

Soportes de gravación
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Manexo da microfonía sen
fíos - Coñecer a normativa
de transmisión por sinal de
RF e configurar
axeitadamente os
micrófonos sen fíos que
están implicados nun
proxecto atendendo á
calidade do sinal e
resolvendo os problemas
que xurdan

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

•

Instalación e manexo dos
accesorios para microfonía
- Instalar e manexar os
accesorios para microfonía
apropiados para cada tipo
de produción

•

•

•

Explicación dos tipos
de micrófonos sen fíos
e das súas
características.
Demostración de usos
Explicación e
demostración da
configuración da
microfonía sen fíos
Explicación da
normativa de
radiofrecuencia en
España
Explicación e
demostración dos
axustes de sinal de
radiofrecuencia para
microfonía sen fíos
Demostración sobre
pautas de manexo, e
coidados cos
micrófonos
Explicación dos tipos
de accesorios
existentes para a
microfonía e os seus
usos
Demostración do uso
de accesorios para
microfonía garantindo a
súa utilización con
seguridade para o
equipamento e
optimización do
resultado sonoro
Demostración das
formas de recollida,
enrolado e almacenaxe
do cableado para evitar
que colla deformacións
nocivas para a
transmisión do sinal
sonoro

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre a tipoloxía de
microfonía sen fíos,
características e
normativa de
radiofrecuencia

Resultados ou produtos

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

PE.2 - Confguración da
microfonía sen fíos

•

Táboa de observación

•

Microfonía sen fíos

•

PE.3 - Normativa de RF

•

Receptores de
radiofrecuencia

•

TO.2 - Axuste dos sinais
de RF

•

Auriculares

•

TO.3 - Axuste da
microfonía sen fíos

•

Cableado

•

Material de medición
espacial (metros)

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

LC.1 - Instalación de
accesorios

Realización dunha
práctica na que se
deben configurar os
diferentes micrófonos
inarámicos que hai na
aula evitando que se
solapen en frecuencia,
corrixindo as
interferencias e
procurando un nivel de
sinal sonoro óptimo

Realización dun exame
sobre a tipoloxía e os
usos dos accesorios
para a microfonía
Realización dunha
práctica de montaxe e
desmontaxe de
accesorios para
microfonía usado en
distintas situacións en
producións sonoras
Realización dunha
práctica sobre a
recollida e enrolado de
cableado

Con que

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

Lista de cotexo

•

Accesorios de
microfonía

•

Cableado

TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Captación en producións audiovisuais

40

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI
NO
SI
SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Configurar correctamente os sistemas de gravación sonora para obter as
características de son desexadas

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Axuste de equipos

10,0

2

Captación de diálogos

30,0

1.2 Verificar o funcionamento adecuado do sistema de gravación
1.3 Acotar o erro seguindo o protocolo específico en cada caso de ser
necesario
1.4 Captar materiais sonoros de recurso que permita cubrir posibles
carencias en fases posteriores da produción
1.5 Aplicar as técnicas de captación máis apropiadas en cada caso tendo en
conta o tipo de recurso sonoro
2.1 Realizar as técnicas de captación adecuadas usando o equipamento
necesario en cada caso atendendo ás oscilacións de nivel, limpeza do audio
e outros aspectos técnicos requeridos na banda sonora
2.2 Coordinarse co resto do equipo que traballa na produción audiovisual
para plantexar a estratexia de captación
2.3 Elexir o equipamento necesario atendendo as necesidades da produción
2.4 Configurar e manexar o equipamento para a captación
TOTAL

40

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

LC.1 - Configuración de microfonía

S

9

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.

•

PE.1 - Distribución dos micrófonos

S

10

•

LC.2 - Calidade do sinal sonoro

N

2

•

PE.2 - Calidade do sinal sonoro

N

2
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.1 - Posta en funcionamento

S

5

•

TO.2 - Instalación de accesorios

N

5

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

•

LC.3 - Configuración da microfonía sen fíos

S

8

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

•

LC.4 - Axuste dos sinais RF

S

5

•

LC.5 - Axuste da microfonía sen fíos

S

5

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.

•

TO.3 - Colocación dos micrófonos sen fíos

N

2

•

TO.4 - Mantemento dunha orde nos
proxectos sonoros

N

2

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.

•

TO.5 - Coordinación entre departamentos e
traballo en equipo

N

2

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

•

TO.6 - Comprobación do sinal RF

N

2

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.

•

LC.6 - Instalación de micros e accesorios

N

3

•

LC.7 - Instalación de micros e accesorios

S

8

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.

•

TO.7 - Captación de son en movemento

N

8

•

TO.8 - Captación de son en movemento

S

8

•

TO.9 - Captación de son en movemento

N

3

•

PE.3 - Selección de equipos de gravación

S

2

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

•

LC.8 - Configuración do equipo de captación

S

2

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

•

PE.4 - Formatos de gravación de son

N

2

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).

•

LC.9 - Calidade do sinal sonoro

S

3

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.

•

LC.10 - Calidade do sinal sonoro

S

2

TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
0Fase acústica. Polaridade eléctrica.
Planos sonoros.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Técnicas de captación de son e características operativas.

-9-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Contidos
Técnicas de colocación e direccionamento dos micrófonos respecto ás fontes sonoras.
Axustes da frecuencia en sistemas sen fíos.
Corrección de interferencias. Estudo de problemas ou continxencias tipo.
Axustes da ganancia en sistemas sen fíos.
Guindastres: tipos e características; funcionamento mecánico e mantemento.
Pértegas: tipos e características.
Técnica de fixación dos micrófonos aos guindastres e ás pértegas.
Técnicas de operación e manipulación de xirafas, pértegas, guindastres, soportes de chan, etc.
Técnicas de seguimento da fonte sonora para producións audiovisuais (cine, vídeo e televisión).
Gravación magnética e gravación dixital. Gravadores portátiles de son.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Axuste de equipos Configurar, manexar,
axustar e verificar o sinal de
audio e os sistemas de
captación a partir dunha
serie de tarefas adicadas á
gravación dos recursos
sonoros propios das
producións audiovisuais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación da
configuración e axuste
do equipamento que se
pode usar na captación
de son para
audiovisuais
(gravadoras dixitais e
cámaras)
Demostración do
funcionamento do
equipamento que se
pode usar na captación
de son para
audiovisuais
(gravadoras dixitais e
cámaras)

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dunha
práctica de manexo dos
equipos de gravación
de son na que deberán
crear arquivos para
cada unha das formas
de gravación que nos
permite cada
equipamento

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.8 - Configuración do
equipo de captación

•

Proba escrita

•

Manuais técnicos

•

LC.9 - Calidade do sinal
sonoro

•

Arquivos sonoros

•

Auriculares

•

LC.10 - Calidade do sinal
sonoro

•

Cámara de vídeo

•

PE.3 - Selección de
equipos de gravación

•

Gravadora dixital

•

PE.4 - Formatos de
gravación de son

•

Cableado

•

Microfonía

•

Soportes de microfonía

Realización dunha
práctica de axuste e
configuración dos
diferentes equipos de
gravación de son

Exposición sobre os
formatos de audio
centrándose de forma
específica no audio
dixital
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Captación de diálogos Técnicas para a captación
de diálogos en producións
audiovisuais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre os
tipos e técnicas de
captación de son nos
diferentes produtos
audiovisuais:
informativos,
dramáticos,
entrevistas... e nos
diferentes ámbitos do
audiovisual: radio,
televisión e cine.
Exposición sobre
equipamento e técnicas
de captación en
movemento
Explicación do tipo de
recursos sonoros da
banda sonora dun
produto audiovisual e
do equipamento
necesario en cada caso

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Realización dun exame
sobre os tipos e
técnicas de captación
de son nos diferentes
produtos e ámbitos do
audiovisual
Realización dunha
práctica intermodular co
módulo de PSVDJ de
captación de recursos
sonoros nunha
produción audiovisual
(curtametraxe ou
videoclip) manexando o
equipamento máis
apropiado e tendo en
conta os aspectos que
na captación do son
poidan interferir na
imaxe
Realización dunha
práctica intermodular co
módulo de PSVDJ de
captación de recursos
sonoros nunha
produción audiovisual
(curtametraxe ou
videoclip) manexando o
equipamento máis
apropiado e tendo en
conta os aspectos que
na captación do son
poidan interferir na
imaxe

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Soportes de microfonía

•

LC.1 - Configuración de
microfonía

•

Lista de cotexo

•

Accesorios de
microfonía

•

LC.2 - Calidade do sinal
sonoro

•

Táboa de observación

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.3 - Configuración da
microfonía sen fíos

•

Arquivos sonoros

•

Soportes de gravación

•

LC.4 - Axuste dos sinais
RF

•

Material audiovisual

•

Auriculares

•

LC.5 - Axuste da
microfonía sen fíos

•

Cámara de vídeo

•

LC.6 - Instalación de
micros e accesorios

•

Gravadora dixital

•

LC.7 - Instalación de
micros e accesorios

•

Cableado

•

PE.1 - Distribución dos
micrófonos

•

Microfonía

•

PE.2 - Calidade do sinal
sonoro

•

TO.1 - Posta en
funcionamento

•

TO.2 - Instalación de
accesorios

•

TO.3 - Colocación dos
micrófonos sen fíos

•

TO.4 - Mantemento
dunha orde nos
proxectos sonoros

•

TO.5 - Coordinación
entre departamentos e
traballo en equipo

•

TO.6 - Comprobación do
sinal RF

•

TO.7 - Captación de son
en movemento

•

TO.8 - Captación de son
en movemento

•

TO.9 - Captación de son
en movemento
TOTAL
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Duración
(sesións)

30,0

40,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Sistemas de rexistro

45

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Coñecer os distintos soportes de gravación

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Soportes de rexistro

15,0

2

Equipamento para o rexistro

30,0

1.2 Definir con criterio o formato de gravación e as súas características tendo
en conta a fonte e as necesidades do proxecto
2.1 Coñecer os parámetros básicos dos dispositivos de gravación e as súas
aplicacións
2.2 Configurar os parámetros de dispositivos de gravación
2.3 Verificar a calidade da sinal que vai ser gravada
2.4 Axustar os niveis tendo en conta os requerimentos propios do produto
TOTAL

45

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Elección de equipamento

S

20

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

•

LC.1 - Configuración de equipamento

S

50

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).

•

TO.1 - Verificación do sinal sonoro

S

30
TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Diagramas de fluxo captación-gravación.
Fontes de sinal ou son: nivel de micro e nivel de liña.
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.
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Contidos
Tipos de medidores: vúmetro e picómetro (peak program meter -PPM-).
Tipos de escala: VU (RMS) e dBFS.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Soportes de rexistro Características dos distintos
formatos de gravación e a
configuración dos
parámetros que inciden na
calidade do audio

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Equipamento para o
rexistro - Equipamento
usado habitualmente para a
gravación de son en
función do tipo de produto
sonoro e dos requisitos
técnicos demandados

•

•

Exposición sobre
equipamentos para a
captación e procesado
de audio, con especial
atención ás mesas de
mesturas
Exposicións sobre
características do audio
dixital e incidencias
sobre o resultado
sonoro

Alumnado
(tarefas)

•

•

Demostración dos
controis, axustes e do
funcionamento dos
equipamentos para a
captación e procesado
de audio, con especial
atención ás mesas de
mesturas

Exposición sobre
equipamento para
procesamento e
rexistro de son e das
súas características.
Demostración da
aplicacións de cada
parámetro e axuste da
mesa de mesturas no
programa sonoro

•

Realización dun exame
no que se identificarán
os equipamentos para
a captación de audio e
os controis e axustes
necesarios para o seu
funcionamento básico
Realización dunha
práctica na que
sinalarán nun croquis
da mesa de mesturas
os diferentes elementos
axustables, para logo
realizalo diante do
profesor na mesma
mesa de mesturas

Práctica de
configuración de
equipamento de
rexistro e
procesamento de audio
partindo de samples e
son procedente de
microfonía

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Configuración de
equipamento

•

Lista de cotexo

•

Altofalantes de campo
cercano

•

PE.1 - Elección de
equipamento

•

Táboa de observación

•

Manuais técnicos

•

TO.1 - Verificación do
sinal sonoro

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Microfonía

•

Cableado

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Reprodutores de audio
dixital

•

Auriculares

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Configuración de
equipamento

•

Altofalantes de campo
cercano

•

TO.1 - Verificación do
sinal sonoro

•

Manuais técnicos

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

Microfonía

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Reprodutores de audio
dixital

•

Auriculares

•

Lista de cotexo
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Duración
(sesións)

15,0

30,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Sistemas de procesamento

35

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Coñecer os diferentes ecualizadores que permiten procesar as
frecuencias do son

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Ecualización dun programa sonoro

15,0

2

Procesamento de dinámicas

20,0

1.2 Axustar os parámetros que están implicados no proceso de ecualización
do son: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
1.3 Asimilar os efectos das diferentes bandas de frecuencias no programa
sonoro
1.4 Mellorar a calidade do noso proxecto segundo criterios acústicos e
supeditado aos soportes de gravación e espazos de reproducción
1.5 Controlar o resultado final e a súa afectación aos niveis xerais de
intensidade sonora
2.1 Coñecer os diferentes tipos de procesamento de dinámica que se pode
realizar a un programa sonoro: compresión, limitación, expansión e porta de
ruído
2.2 Identificar os usos e finalidades de cada procesador de dinámica
2.3 Axustar os parámetros dos procesadores de dinámica segundo as
características do son a procesar
2.4 Controlar o volume e os picos do son valéndonos dos aparellos
medidores
TOTAL

35

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Configuración de ecualizadores e
procesadores de dinámica

S

25

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

•

PE.2 - Selección de ecualizadores e
procesadores de dinámica

N

5

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.

•

TO.1 - Monitorización dos sinais procesados

N

5

CA5.4.1 Procesáronse os sinais en frecuencia, axustando os seus parámetros para
resolver erros no sinal de son

•

LC.1 - Ecualización do programa sonoro

S

15

•

LC.2 - Ecualización do programa sonoro

N

5

CA5.4.2 Procesáronse os sinais en frecuencia para resolver situacións críticas

0
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Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.3 - Ecualización do programa sonoro

N

5

•

LC.4 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

S

15

CA5.4.5 Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa
sonoro

•

LC.5 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

S

15

CA5.4.6 Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos
aparellos que o procesan

•

LC.6 - Procesamento das dinámicas dun
programa sonoro

N

5

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.

•

LC.7 - Axuste de niveis

N

5

Criterios de avaliación
CA5.4.3 Procesáronse os sinais en frecuencia para adecuar o programa sonoro ao
soporte de gravación ou ao entorno de reproducción
CA5.4.4 Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Medida de sensación sonora. Relación entre magnitudes acústicas de potencia ou intensidade. O decibel (dB): tipos.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.
Contorno acústico para a gravación.
Medición e comprobación das características acústicas da localización.
Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.
Características do rexistro do audio para producións audiovisuais.
Técnicas de procesamento de sinal na fase de gravación. Procesadores de frecuencia, dinámica, tempo, etc.
Tipos de ecualizadores: paramétricos, semiparamétricos, paragráficos e semiparagráficos. Usos e aplicacións
Controis na ecualización do sinal sonoro: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
Clasificación das bandas de frecuencia e resultado da súa afectacion no son procesado
Tips de procesadores de dinámica: compresores, limitadores, expansores e portas de ruído. Usos e aplicacións
Controis dos compresores e limitadores: limiar, ratio, ataque, relaxación, ganancia e cóbado
Aplicación dos controis de compresión e limitación segundo a envolvente do son procesado

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Ecualización dun programa
sonoro - Procesar o sinal de
audio na súa compoñente
de frecuencia para a
correcta reprodución e
gravación segundo a
contorna e os soportes
elixidos para o proxecto, ou
a finalidade do mesmo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Procesamento de
dinámicas - Control da
amplitude do sinal e da
dinámica do seu volume
segundo a contorna e os
soportes elixidos para o
proxecto, ou a finalidade do
mesmo

•

•

•

Exposición dos tipos de
ecualizadores de audio,
funcionamento e uso na
mellora do son captado
Demostración do
funcionamento dos
ecualizadores
semiparamétricos,
paramétricos e gráficos
como parte dunha
mesa de mesturas
Explicación e
demostración da
configuración e dos
axustes nos
ecualizadores
semiparamétricos,
paramétricos e gráficos
como parte dunha
mesa de mesturas

Exposición dos tipos de
procesadores de
dinámica,
funcionamento e uso na
mellora do son captado
Demostración do
funcionamento dos
compresores, dos
limitadores, dos
expansores e das
portas de ruído
Explicación e
demostración da
configuración e dos
axustes nos
compresores, nos
limitadores, nos
expansores e nas
portas de ruído

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre os tipos de
ecualizadores,
funcionamento,
configuración e usos na
mellora do son captado
Realización dunha
práctica onde
configurarán e
axustarán os diferentes
ecualizadores para
procesar o son que lles
chega dos micrófonos
Realización dunha
práctica onde
configurarán o
ecualizador paramétrico
dixital para mellorar o
son de varios
programas sonoros
pregrabados

Realización dun exame
sobre os tipos de
procesadores de
dinámica,
funcionamento,
configuración e usos na
mellora do son captado
Realización dunha
práctica onde
configurarán o
compresor e o limitador
para controlar os picos
e os niveis de enerxía
útiles de varios
programas sonoros
pregrabados

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.1 - Ecualización do
programa sonoro

•

Lista de cotexo

•

Reprodutores de audio
dixital

•

LC.2 - Ecualización do
programa sonoro

•

Táboa de observación

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

LC.3 - Ecualización do
programa sonoro

•

Material fotográfico dos
ecualizadores
configurados

•

Manuais técnicos

•

LC.7 - Axuste de niveis

•

Mesa de mesturas
analóxica

•

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

Microfonía

PE.1 - Configuración de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
PE.2 - Selección de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
TO.1 - Monitorización
dos sinais procesados

•

Ecualizador gráfico
externo

•

Ecualizador
semiparamétrico
integrado

•

Ecualizador
paramétrico integrado

•

•

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

•

Táboa de observación

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

LC.4 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•

•

Material fotográfico dos
compresores e
limitadores
configurados
Proba escrita

•

Manuais técnicos

LC.5 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•
•

Mesa de mesturas
analóxica

LC.6 - Procesamento
das dinámicas dun
programa sonoro

•

Mesa de mesturas
dixital

•

LC.7 - Axuste de niveis

•

Cableado

•

•

Microfonía

•

Compresor e limitador
externo

•

Compresor e limitador
integrado

PE.1 - Configuración de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
PE.2 - Selección de
ecualizadores e
procesadores de
dinámica
TO.1 - Monitorización
dos sinais procesados

•

Reprodutores de audio
dixital

•

•

•

TOTAL
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Duración
(sesións)

15,0

20,0

35,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Captación en producións musicais

40

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Coñecer as características sonoras dos instrumentos máis usados na
música

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Microfonía aplicada á instrumentación musical

20,0

2

Posicionamento dos micrófonos na captación de instrumentos

20,0

1.2 Relacionar as características sonoras dos instrumentos coas
especificacións dos micrófonos
1.3 Seleccionar os micrófonos máis axeitados para cada instrumento
segundo as súas características
1.4 Procurar unha captación seguindo os criterios de calidade sonora e
naturalidade na escoita
2.1 Definir aspectos básicos da acústica que van a incidir na captación do
posicionamento dos micrófonos
2.2 Definir a posición dos micros dependendo das necesidades expresivas
do proxecto
2.3 Definir a posición dos micros atendendo ás características do instrumento
a captar e evitando interferir na execución da peza musical
2.4 Realizar as operacións garantindo a seguridade do equipo e calidade do
son
TOTAL

40

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Axuste de microfonía para
instrumentos

N

15

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.

•

PE.2 - Selección de microfonía para
instrumentos

S

30

•

LC.1 - Colocación de microfonía para
instrumentos

S

20

•

LC.2 - Colocación de microfonía para
instrumentos

N

5

•

LC.3 - Posta en funcionamento da
microfonía para instrumentos

N

10

•

LC.4 - Colocación de microfonía para
instrumentos

S

20
TOTAL
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4.5.e) Contidos
Contidos
0Fase acústica. Polaridade eléctrica.
Funcionamento de micrófonos segundo o transdutor acústico-mecánico e segundo o transdutor mecánico-eléctrico.
Características dos micrófonos. Diagramas polares e características direccionais. Interpretación da documentación técnica dos micrófonos.
Cables e conectadores. Sinal balanceado e non balanceado.
Precaucións na manipulación de micrófonos.
Accesorios dos micrófonos (soportes de chan e sobremesa, pinzas, suspensións, pértegas, filtros antipop, paraventos, etc.): utilización, colocación e montaxe, manipulación e operativa
profesional.
Técnicas de captación de son e características operativas.
Técnicas de colocación e direccionamento dos micrófonos respecto ás fontes sonoras.
Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.
Técnicas microfónicas.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Microfonía aplicada á
instrumentación musical Identificar as características
sonoras dos instrumentos,
as especificiacións dos
micrófonos e realizar a
consecuente selección para
unha captación idónea

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación das
características sonoras
dos instrumentos
musicais máis
utilizados
Relación das
características sonoras
coas especificacións
dos micrófonos
segundo o seu
trasdutor e directividade

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización dun exame
onde identificarán os
tipos de micrófono máis
axeitados segundo as
súas especificacións
para diferentes
instrumentos musicais
propostos

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Proba escrita

•

Material de apoio
expositivo

•

Actividades escritas

•

Microfonía

•

Instrumentos musicais

•

Micrófonos especiais

Realización dun traballo
onde deberán atopar o
modelo de micrófono
máis axeitado no
mercado para
diferentes instrumentos
musicais propostos
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•
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microfonía para
instrumentos

Duración
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Posicionamento dos
micrófonos na captación de
instrumentos - Configurar
adecuadamente os
sistemas sen fíos do equipo
de son

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación da
colocación e as
distancias entre os
micrófonos e os
instrumentos musicais
máis usados na
actualidade, sen
interferir na súa
execución

Alumnado
(tarefas)

•

Colocación práctica dos
micrófonos previamente
seleccionados para os
instrumentos reais cos
que contamos no
centro

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Microfonía

•

Material fotográfico dos
resultados de
colocación dos
micrófonos

•

Microfonía especial

•

Accesorios de
microfonía

•

Instrumentos musicais

Demostración da
colocación dos
micrófonos para a
mellor captación do son
dos instrumentos

•

LC.1 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•

LC.2 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•

LC.3 - Posta en
funcionamento da
microfonía para
instrumentos
LC.4 - Colocación de
microfonía para
instrumentos

•
•

PE.1 - Axuste de
microfonía para
instrumentos

•

PE.2 - Selección de
microfonía para
instrumentos
TOTAL
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Gravación de son en vivo e en directo

50

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Análise da acústica do contexto no que se vai gravar e realizar o
acondicionamento acústico para mellorar a situación de ser necesario

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Deseño de son

25,0

2

Gravación de son en vivo e en directo

25,0

1.2 Selecionar o equipamento necesario
1.3 Definir as estratexias de posicionamento para garantir unha gravación
axeitada ao tipo de produción
1.4 Aplicar técnicas de procesamento de sinal para garantir a calidade do
produto atendendo ás necesidades técnicas e expresivas do son
2.1 Determinar o procedemento de gravación do son en espectáculos en vivo
e en directo
2.2 Validar mediante os procesos de monitorización que a sinal se grava coa
calidade requerida
2.3 Manexar a documentación técnica para a identificación do audio en
etapas posteriores
2.4 Realizar os axustes necesarios de niveis atendendo ás etapas
posteriores ás que será sometido o audio
2.5 Deseñar as liñas auxiliares de monitorización para as diferentes escoitas
de escenario ou plató
2.6 Configurar as agrupacións de canles precisas para un correcto control
das fontes sonoras
TOTAL

50

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Selección de equipos para directos

S

5

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

•

PE.2 - Selección de entornos acústico para
directos

N

5

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.

•

PE.3 - Adaptación de entornos acústicos
para directos

N

5

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.

•

LC.1 - Comprobación dos sinais sonoros en
directo

S

10

CA5.4.1 Procesáronse os sinais en frecuencia, axustando os seus parámetros para
resolver erros no sinal de son

•

0
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

CA5.4.2 Procesáronse os sinais en frecuencia para resolver situacións críticas

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.3 - Ecualización de voces e instrumentos

N

5

•

LC.4 - Ecualización de voces e instrumentos

S

5

•

LC.5 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

15

CA5.4.5 Comprimiuse o sinal para controlar o nivel de enerxía e os picos do programa
sonoro

•

LC.6 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

5

CA5.4.6 Limitouse o sinal para evitar que se superen os niveis máximos admitidos polos
aparellos que o procesan

•

LC.7 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

N

5

CA5.4.7 Aplicáronse as portas de ruido precisas para eliminar os ruidos de fondo
innecesarios e liberar o programa sonoro de exceso de son

•

LC.8 - Procesamento das dinámica en
voces e instrumentos

S

5

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.

•

LC.9 - Resolución de continxencias

N

5

•

LC.10 - Axuste do sinal sonoro

N

5

•

LC.11 - Verificación do produto final

S

5

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

•

PE.4 - Documentación de ficheiros gravados

N

5

CA5.4.3 Procesáronse os sinais en frecuencia para adecuar o programa sonoro ao
soporte de gravación ou ao entorno de reproducción
CA5.4.4 Procesouse a dinámica do sinal para controlar os niveis dos picos altos e baixos

TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Diagramas de fluxo captación-gravación.
Fontes de sinal ou son: nivel de micro e nivel de liña.
Control do sinal: mesas de mesturas virtuais e estacións de traballo de audio dixital. Sistemas electrónicos portátiles de utilización na captación de son para cine, vídeo e televisión.
Niveis de audio estándar. Nivel profesional.
Relación entre sinal e ruído (S/N). Dinámica. Rango dinámico. Headroom.
Contorno acústico para a gravación.
0Utilización de formularios de son (track sheet).
Instalación dos accesorios de adecuación acústica para a toma de son.
Medición e comprobación das características acústicas da localización.
Adecuación das características acústicas dos recintos ás necesidades técnicas da captación do son.
Análise das medidas acústicas realizadas con sonómetros, analizadores, RTA, RT60, etc.
Características do rexistro do audio para producións audiovisuais.
Técnicas microfónicas.
Técnicas de gravación.
Técnicas de procesamento de sinal na fase de gravación. Procesadores de frecuencia, dinámica, tempo, etc.
Tipos de ecualizadores: paramétricos, semiparamétricos, paragráficos e semiparagráficos. Usos e aplicacións
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Contidos
Controis na ecualización do sinal sonoro: ganancia, frecuencia, ancho de banda e filtros
Clasificación das bandas de frecuencia e resultado da súa afectacion no son procesado
Tips de procesadores de dinámica: compresores, limitadores, expansores e portas de ruído. Usos e aplicacións
Controis dos compresores e limitadores: limiar, ratio, ataque, relaxación, ganancia e cóbado
Aplicación dos controis de compresión e limitación segundo a envolvente do son procesado
Controis dos expansores e das portas de ruido: limiar, rango, ataque, decaemento e sostido
Aplicación dos controis de expansión e porteo segundo a envolvente do son procesado

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Deseño de son - Definir a
estratexia para a gravación
en vivo e en directo
atendendo as
características do produto e
as condicións do entorno
no que vai ser gravado

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

•

Explicación básica de
acústica en recintos e
técnicas para a súa
adaptación ás
necesidades do produto
sonoro
Explicación e
demostración da
configuración dos
espazos sonoros por
medio da ecualización
da saída na mesa de
mesturas
Explicación e
demostración da
ecualización
diferenciada das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo as súas
características
frecuenciais

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

•

Realización dun exame
sobre acústica en
recintos e técnicas para
a súa adaptación
Realización dunha
práctica de ecualización
de instrumentos e
voces
Realización dunha
práctica de compresión
de instrumentos e
voces
Realización dunha
práctica de porteo de
instrumentos e voces

Resultados ou produtos

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Lista de cotexo

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.2 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

Material fotográfico dos
procesadores de
dinámica configurados

•

Procesadores de
dinámica integrados

•

LC.3 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

Material fotográfico dos
ecualizadores
configurados

•

Reprodutores de audio
dixital

•

LC.4 - Ecualización de
voces e instrumentos

•

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

•

Probas escritas

•

Manuais técnicos

LC.5 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Equipamento de
captación de son e
rexistro

LC.6 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

LC.7 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

LC.8 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

Explicación e
demostración da
compresión
diferenciada das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo a súa
envolvente orixinal
Explicación e
demostración do porteo
diferenciado das
distintas fontes de son
(voces e instrumentos)
segundo a súa
envolvente orixinal
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•

Auriculares

•

Mesa de mesturas
dixital

•

Cableado

•

PE.1 - Selección de
equipos para directos

•

Microfonía

•

PE.2 - Selección de
entornos acústico para
directos

•

Accesorios de
microfonía

•

•

Ecualizador
paramétrico integrado

PE.3 - Adaptación de
entornos acústicos para
directos

Duración
(sesións)

25,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Gravación de son en vivo e
en directo - Realizar a
gravación do son en
espectáculos en vivo i en
directo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

•

Exposición sobre
configuración e axuste
de son nas gravacións
de produtos en vivo e
en directo
Exposición sobre
procesamento do sinal
de audio atendendo ás
necesidades técnicas e
expresivas da
produción (envios
auxiliares, agrupacións
e efectos)

Alumnado
(tarefas)

•

•

Práctica de
configuración,
procesamento, axuste e
verificación do sinal
para a gravación de
son en vivo e en directo
Práctica de gravación
en vivo e en directo:
sonorización do festival
de fin de curso

Resultados ou produtos

•

Lista de cotexo

•

Arquivos sonoros

•

Riders técnicos

Exposición sobre
pautas para o control
de calidade a partir da
monitoraxe do sinal e
verificación de calidade
ao longo do proceso de
gravación
Exposición sobre o
manexo de
documentación técnica
na gravación de son en
vivo e en directo

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Equipamento de
captación de son e
rexistro

•

LC.1 - Comprobación
dos sinais sonoros en
directo

•

Procesadores de
dinámica integrados

•

•

Reprodutores de audio
dixital

LC.5 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Altofalantes full-range
de campo lonxano

LC.6 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

•

Altofalante subwoofer

LC.7 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

Material de apoio
expositivo

•

LC.8 - Procesamento
das dinámica en voces e
instrumentos

•

Manuais técnicos

•

LC.9 - Resolución de
continxencias

•

Auriculares

•

LC.10 - Axuste do sinal
sonoro

•

Mesa de mesturas
dixital

•

LC.11 - Verificación do
produto final

•

Cableado

•

PE.1 - Selección de
equipos para directos

•

Microfonía

•

PE.4 - Documentación
de ficheiros gravados

•

Accesorios de
microfonía

•

Ecualizador
paramétrico integrado
TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA
- 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 escenario.
- 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 parámetros.
- 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.
ESTES CONTIDOS MÍNIMOS son os que se deberán ter especialmente en conta no caso de que a situación sanitaria obrigue a trocar por clases
non presencias.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A cualificación está baseada esencialmente na evaluación individual da aprendizaxe práctica, posto que estamos falando de estudios destinados á
formación profesional o alumnado. Esta aprendizaxe práctica contará o 60% da nota.
En canto á avaliación conceptual, contará un 40% da nota global e estará conformado polas Probas Escritas (PE), que serán os denominados
exames teóricosa ao final de cada trimestre.
A nota final será a media aritmética das notas obtidas en cada avaliación. Non se poderá pasar de curso sen ter todas as avaliacións aprobadas.

É de uso obrigado o emprego da Aula Virtual do centro para o seguimento do curso. En caso que as emerxencias sanitarias así o requiran os
contidos serán adaptados para poder cumprir cos obxectivos do curso a través desta ferramenta.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC, identificando os aspectos que non foros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.
No caso de que teña problemas nas actividades escritas, se lle proporcionarán cuestionarios e supostos prácticos tendo en conta os mínimos
esixibles que non domina.
Estes actividades de recuperación avaliarán o 100% da nota orixinal, entendendo que son resultado de circunstancias alleas ao alumno. Serán
actividades específicas daqueles aspectos que non lograron superar, e faranse ao final do trimestre para que poidan contar na nota final de cada
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avaliación. No caso de non superar as actividades ordinarias e mailas de recuperación, quedará todo a avaliación suspensa.
Se ao final do curso, e malia as actividades de recuperación, o estudante non conseguise unha cualificación positiva, se lle proporá unha serie de
tarefas e probas durante a semana anterior á avaliación final, o que se denominará "período de suficiencia", polo que en ningún caso as
recuperacións neste período puntuarán máis de 5 puntos. Estas probas avaliarán soamente as partes do temario que aínda lles queden pendentes.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria que se compondrá de dúas partes:
unha teórica, onde debe demostrar o coñecemento dos contidos conceptuais mínimos, ademáis dunha serie de prácticas nas que precise ter
adquirido os coñecementos procedimentais mínimos esixidos.
Os criterios de calificación neste caso teñen as seguintes porcentaxes: 30% contidos conceptuais, 70% contidos procedimentais.
A parte práctica deberá realizarse en varios días para demostrar que cumpre os mínimos esixibles na parte procedimental.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A práctica docente se avaliará mediante varias vías:
1. A partir das Táboas de Observación. Obtendo unha visión global da resposta do grupo nas distintas tarefas.
2. A partir de cuestionarios anónimos.
3. Mediante o diálogo periódico cos alumnos.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial realizarase durante a primeira quincena do curso escolar. Este proceso comprenderá as seguintes accións que permitan
identificar as dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:
a) Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior.
b) Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta do desenvolvemento
das correspondentes competencias clave.
c) Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as e decisións profesionais de actuación por parte do
profesorado
Os elementos usados para a avaliación inicial son: un cuestionario inicial para coñecer as características do grupo, o seguimento a través das TO
e as LC.
Con elo, transcorridas as primeiras semanas, de curso poderáse definir:
1. As características xerais do grupo.
2. A disposición é capacidade de aprender do grupo.
3. A relación e hábitos de traballo.
4. O punto de partida e a evolución do grupo.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Para aqueles alumnos que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse uns
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reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumnos esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
Os alumnos son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno. Teráse en conta o diferente grao
de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de integración lingüística (orixe
estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación. Prevese a medida de flexibilización
modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para
cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral.
PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS IMPLEMENTARANSE AS SEGUINTES MEDIDAS DE ATENCIÓN NON
SIGNIFICATIVAS:
- Para as probas escritas o alumno poderá ter un esquema dos temas susceptibles de avaliación enriba da mesa.
- No caso do que o alumno non supere a proba poderase realizar un exame oral.
- Tamén se poderán realizar probas a través de plataformas virtuais oficiais do centro cun modelo de exame máis dinámico que vaia guiando ao
alumnado a medida que vai respondendo as preguntas
- Actividades prácticas adaptadas para acadar os niveles mínimos esixidos.
- Asesoramento sobre bibliografía e páxinas web que lle poden axudar.
- Sesións individualizadas en horas de titorías sobre os temas que lles coste asimilar
MEDIDAS DERIVADAS DA SITUACIÓN COVID
1.Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de
ensinanza e aprendizaxe en calquera dos escenarios presentes e asegurarase a súa participación e implicación no desenvolvemento das accións
educativas.
2.Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a información para garantir a comprensión e a comunicación da
mesma así como o axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as súas circunstancias.
3.Desen¿aranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares afectados pola suspensión da actividade lectiva presencial no
curso 2019/2020, incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas ao neles as medidas de atención a
diversidade en xeral e en particular as referidas ao alumnado con NEAE.
9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores
Realizarase atendendo especialmente aos seguintes principios educativos, que se tenta transmitir aos alumnos e alumnas:
Liberdade. A educación debe capacitar aos alumnos/as para a libre elección, desde o coñecemento, entre as diversas opcións que na vida se
ofrecen.
Igualdade. A educación debe promover a consecución efectiva da igualdade entre os homes e as mulleres segundo o establecido no artigo 9º da
lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia.
Solidariedade. Tolerancia e Respecto serán valores que rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión
ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os
hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no centro docente, de forma que cree nos individuos unha cultura da "non violencia" e o
respecto aos demais.
Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, e na igualdade de trato e non
discriminación das persoas con discapacidade.
Responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa no exercicio das súas funcións, aceptando as normas de convivencia.
Poténciase nos alumnos e alumnas o desenvolvemento da súa capacidade para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e
coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
Participación democrática. A vida en democracia precisa que formemos cidadáns que, desde a súa liberdade, participen libre e responsablemente
nas institucións políticas e sociais, e sexan quen de respectar en todo momento os principios democráticos de convivencia, así como a prevención
de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.
A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, verdadeiro
motor do interese por explorar e intentar coñecer o mundo que nos rodea.
Potenciación do mérito do esforzo persoal, da responsabilidade individual e da autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin.
Desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para
desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.
Formación para a paz, o respecto polos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así
como a adquisición de valores que propicien o respecto aos seres vivos e o medio ambiente.
Integración. A educación favorecerá a integración das alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais.
A capacitación para o exercicio das actividades profesionais
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de conferencias
de profesionais do medio audiovisual, charlas e e encontros con profesionais do sector no centro en colaboración co departamento de DACE.
Todos os anos organizamos encontros cos nominados a diferentes categorías dos Premios Mestre Mateo, para o que contamos coa inestimable
colaboración da Academia do Audiovisual Galego, cos que coordinamos a dispoñibilidade dos conferenciantes. As categorías elixidas van en
relación cos módulos que se estudian neste ciclo, con especial fincapé nas categorías de banda sonora e son para este módulo en concreto. Os
alumnos tamén se encargan de facer a sonorización dos eventos realizados con motivo de celebracións especiais, coma o festival de fin de curso,
o entroido ou as celebracións de Nadal. E neste centro temos a peculiaridade de que celebramos a denominada "Semana Cultural", xusto despois
das vacacións de Semana Santa, na que os alumnos organizan diferentes actividades que se mostran a todo o centro, polo que en todas aquelas
que teñen necesidade de control de son en directo, contan coa dispoñibilidade dos alumnos para tal fin. O alumnado que está relacionado co eido
musical tamén adoita facer actuacións que son sonorizadas polos seus compañeiros. E tamén nos encargamos da sonorización do festival de fin
de curso.
Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais. Neste sentido contamos cunha estreita colaboración co
resto dos centros galegos onde se imparten módulos de imaxe e son para poder aproveitar as actividades que se fan en cada un deles.
Actividades extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións. Contamos cunha fluida relación con empresarios do sector
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que organizan visitas guiadas ás súas instalacións para amosar o día a día no seu traballo e as innovacións tecnolóxicas que van xurdindo cada
ano. As visitas organízanse preferentemente a estudos de gravación, emisoras de radio e discotecas.
10.Outros apartados
10.1) Medidas de adaptación á situación COVID
Tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como a posibilidade de que se produza a necesidade de
alternar determinados períodos de docencia presencial con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2020/2021, faise
imprescindible establecer adaptacións no marco da organización do currículo e da metodoloxía didáctica.
ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
1. Antes de que cheguemos a esta situación, o profesor porá en funcionamento a aula virutal corporativa do centro ou ben a plataforma que conte
con conta creada polo centro e que dispoña de permisos pertinentes. O profesor cerciorase de que todo o alumnado ten acceso a dita plataforma e
coñece o seu funcionamento.
2. O profesor velará tamén, en pleno contacto coa titora e coa dirección do centro, porque todos os alumnos teñan medios na casa para poder
acceder ás clases telmáticas, que forzosamente se basearán en entornos dixitais.
3. O ensino non presencial será impartido polo profesor a través da aula virtual corporativa ou a través da conta creada polo centro que dispón dos
permisos pertinentes. O profesor realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos
dispoñibles achegados polo profesor. Igualmente o profesor poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a
avaliación continua da mesma.
4. Durante o período de suspensión da actividade presencial prevense as seguintes medidas:
a) Unha vez asegurado de que todos os alumnos teñen dispoñibilidade de dispositivos e conexión a internet, procederase a impartir as clases por
videoconferencia, para garantir que a información realmente chega a todo o alumnado. As sesión de videoconferencia coincidirán co horario normal
da materia. Nesas horas tamén se tratarán de facer as tarefas que o profesor tiña previsto para o horairo de clase, de xeito que se fomente a súa
corrección grupal e non se ocupe máis tempo do necesario para que o alumnado desenvolva o seu traballo. Se se da a circunstancia que que non
todos os alumnos teñen a posibilidade de asistir a todas as clases en directo (porque, por exemplo, comparten ordenador con outros membros da
familia), ditas clases serán gravadas a través da conta facilitada pola xunta na plataforma Webex para poder poñelas a disposición dos alumnos.
b) Semanalmente publicaranse na páxina web do instituto as tarefas previstas para esa semana por materia. Esta acción facilitará o seguimento do
traballo do alumnado por parte das familias.
c) O profesor manterá contacto permanente coa titora para detectar rapidamente calquera dificultade que poida aparecer, con especial atención ao
alumnado con necesidades educativas especiais ou cunha situación familiar difícil.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1299

Nome
Captación e gravación de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

213

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

LUIS MIGUEL ALONSO ESTÉVEZ,SABELA PERNAS SOTO,ROI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Subst.)

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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
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.
CA2.7 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.
CA3.5 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.
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.
CA5.4 Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas que
poidan presentarse.
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).
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2.2. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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.
CA2.4 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.
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.
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Criterios de avaliación do currículo
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.
CA5.2 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.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA
- 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 escenario.
- 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 parámetros.
- 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).
- Procesáronse os sinais en frecuencia, dinámica e tempo, axustando os parámetros dos procesadores para resolver as situacións críticas que
poidan presentarse.
- Realizouse a selección dos equipamentos técnicos idóneos para a captación e a gravación proposta.
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
A cualificación está baseada esencialmente na evaluación individual da aprendizaxe práctica, posto que estamos falando de estudios destinados á
formación profesional o alumnado. Esta aprendizaxe práctica contará o 70% da nota global e avaliarase na proba práctica.
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En canto á avaliación conceptual, contará un 30% da nota global e avaliarase coa proba teórica. Consistirán nunha parte tipo test de 50 preguntas
e outra de 25 preguntas a desenvolver. Cada parte suporá o 50% da nota do exame, puntuando 0'1 puntos cada pregunta tipo test e 0'2 puntos
cada pregunta a desenvolver. As preguntas tipo test contestadas erróneamente terán unha penalización de 0'05 puntos para evitar que o alumno
probe sorte ao chou intentando aprobar o exame sen esforzo pola súa parte.
Os exames estarán diferenciados por partes referentes a cada área de coñecemento relacionada cos mínimos esixibles, de xeito que é necesario
aprobar cada unha da áreas para obter unha cualificación global positiva.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Será a referente ás probas teóricas, que se avaliarán mediante Probas Escritas (PE). As probas estarán diferenciadas por áreas de coñecemento:
microfonía convencional e especial, axuste de microfonía e accesorios, control e verificación do sinal, procesado do sinal, rexistro de son. É preciso
aprobar cada unha das áreas para poder facer media, verificando deste xeito o cumprimento dos mínimos esixibles. Cada área contará cun total
de 10 preguntas tipo test e 5 preguntas a desenvolver asignadas, seguindo un reparto equitativo.
4.b) Segunda parte da proba
Será a referente á proba práctica, que se avaliará mediante Listas de Cotexo (LC), nas que se verificará o cumprimento das tarefas propostas polo
profesor en cada área de coñecemento. Estas áreas son: manexo de microfonía e accesorios, axuste de equipos de rexistro de son, control e
configuración da mesa de mesturas, procesado de audio en frecuencia, dinámica e tempo, axuste da microfonía no escenario.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1306

Nome
Empresa e iniciativa emprendedora

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

53

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

MARÍA ISABEL AÑÓN LISTA

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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.
CA1.4 Analizáronse as características das actividades emprendedoras no sector do son e de animación músico-visual.
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.
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.
CA2.5 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.
CA2.9 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.
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.
CA3.4 Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en función da forma xurídica elixida.
CA3.5 Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurídica de empresa.
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Criterios de avaliación do currículo
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.
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.
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.
CA4.2 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.
CA4.3 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
CA4.4 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

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

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 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.
CA1.8 Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a súa importancia como paso previo á creación 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 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.
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Criterios de avaliación do currículo
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.
CA3.3 Valorouse a importancia das empresas de economía social no sector do son e da animación músico-visual.
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.
CA3.9 Incluíuse no plan de empresa información relativa á elección da forma xurídica, os trámites administrativos, as axudas e as subvencións.
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.
CA4.2 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.
CA4.3 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
CA4.4 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
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do proxecto empresarial.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos esixibles:
Recoñecer as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, comprendendo os conceptos de cultura emprendedora e innovación.
Identificar o concepto de empresa e empresario, así como, os tipos, funcións e organización da empresa, recoñecendo a interrelación da
empresa có seu contorno xeral e específico.
Describir os elementos a ter en conta para poñer en marcha unha idea empresarial: produto, mercado, clientes, competencia, promoción,
distribución, prezo e localización.
Coñecer os aspectos que interveñen no proceso produtivo dun produto, con especial referencia á xestión de almacén e á identificación e
clasificación dos custos.
Identificar as características esenciais das distintas formas xurídicas empresariais e coñecer as súas trámites de constitución.
- Analizar a composición do patrimonio empresarial e a súa clasificación en masas patrimoniais e identificar os libros contables obrigatorios.
- Clasificar as fontes de financiamento da empresa, sinalando os seus principais características.
- Describir os aspectos esenciais dos documentos relacionados coa compravenda: pedido, albará, factura.
- Describir os aspectos básicos que fan referencia á regulación laboraldos traballadores: salario, modalidades de contratación, nómina.
- Identificar os principais aspectos dos impostos que afectan á empresa.

-4-

ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de cualificación:
Tendo en conta que estamos falando dun módulo correspondente ás ensinanzas técnicas profesionais, que facultan ao alumnado para a súa
inserción no mundo laboral, é conveniente darlle máis peso na cualificación final aos coñecementos prácticos. Polo tanto, esa parte da proba
contará un 70% da nota final. O 30% restante corresponderá á parte teórica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Nesta parte avaliaránse os coñecementos correspondentes aos conceptos teóricos. Consistirá nunha proba escrita de 10 preguntas a desenvolver
nas que se procurará abordar os contidos mínimos previstos nesta programación.
4.b) Segunda parte da proba
Nesta parte avaliaranse as destrezas prácticas presupostas para este módulo. Para elo o alumnado aspirante, a partir dos datos facilitados polo
docente para esta proba, deberá desenvolver un plan de empresa.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Familia profesional

Código do
ciclo formativo

Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1306

Nome
Empresa e iniciativa emprendedora

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

3

53

63

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

MARÍA ISABEL AÑÓN LISTA

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Os obxectivos xerais deste título, relacionados co módulo de EIE, son:
-Identificar e aplicar parámetros de calidade nos traballos e nas actividades que se realizan no proceso de aprendizaxe, para valorar a cultura da
avaliación e da calidade e ser capaces de supervisar e mellorar procedementos de xestión de calidade.
-Utilizar procedementos relacionados coa cultura emprendedora, empresarial e de iniciativa profesional, para realizar a xestión básica dunha
pequena empresa ou emprender un traballo.
-Recoñecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, tendo en conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais,
para participar na cidadanía democrática.
-Analizar a estrutura xerárquica da empresa, identificando os papeis e as responsabilidades de cada compoñente do grupo de traballo, para
organizar e coordinar o traballo en equipo.
-Valorar as actividades de traballo nun proceso produtivo, identificando a súa achega ao proceso global, para participar nos grupos de traballo e
conseguir os obxectivos da produción.
-Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe, e a súa relación co mundo laboral, analizando as ofertas e as demandas do mercado, para
manter un espírito de actualización e innovación.
-Recoñecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130600
RA1

1
2
3
4
5

PREPARADO/A PARA
O emprendedor e a idea innovadora
MONTAR A TÚA PROPIA
EMPRESA
A EMPRESA E A SÚA
A oportunidade da creación dunha pequena empresa
CONTORNA
COMO FUNCIONA A MIÑA
Recursos necesarios para o funcionamento e estratexias
EMPRESA ?
empresariais
QUE TIPO DE EMPRESA ME Elección da forma xurídica e trámites para a creación e posta
INTERESA?
en marcha da empresa
E VIÁBEL ECONOMICAMENTE Análise das inversións,custos e rendibilidade
A MIÑA EMPRESA?
Total:

-3-

RA2

9

14

12

19

X

12

19

X

12

19

18

29

63

RA3

RA4

X

X
X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

PREPARADO/A PARA MONTAR A TÚA PROPIA EMPRESA

9

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA1 - Desenvolve o seu espírito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovación e a
creatividade.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Coñecer e identificar os factores clave da persoa emprendedora.

Duración
(sesións)

Título das actividades
O empresario e a innovación

4,0

1.2 Coñecer o concepto de risco empresarial comprendendo a situación da
persoa emprendora.
1.3 Valorar a importancia da iniciativa individual e a creatividade.
2

2.1 Concienciar sobre a importancia da iniciativa emprendedora para a
sociedade.

A aventura de emprender

5,0

2.2 Fomentar a creatividade e a toma de decisións para a posta en marcha
dun proxecto empresarial.
2.3 Coñecer a estrutura dun proxecto empresarial.
TOTAL

9

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Sobre a valoración da innovación.

S

10

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

•

PE.1 - Supostos sobre a cultura
emprendedora.

S

10

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

•

TO.2 - Sobre as calidades da persoa
emprendedora.

S

10

•

PE.2 Supostos sobre as actividades
propias do sector.

S

10

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

•

TO.3 - Sobre a valoración da innovación e
a creatividades

S

10

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

•

TO.4 Sobre a elección da idea para
o proxecto.

S

10

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

•

PE.3 - Sobre a elección da idea para o
proxecto.

S

20

•

LC.1 - Esquema da estrutura dun proxecto.

S

20
TOTAL
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4.1.e) Contidos
Contidos
Innovación e desenvolvemento económico. Principais características da innovación na actividade de son e de animación músico-visual (materiais, tecnoloxía, organización da produción,
etc.).
A cultura emprendedora na Unión Europea, en España e en Galicia.
Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formación, responsabilidade e colaboración.
A actuación das persoas emprendedoras no sector do son e de animación músico-visual.
O risco como factor inherente á actividade emprendedora.
Valoración do traballo por conta propia como fonte de realización persoal e social.
Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduración e avaliación destas.
Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicación no ámbito de son e de animación músico-visual.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
O empresario e a
innovación

A aventura de

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Síntese da unidade
didactica con
presentación e
explicación ao
alumnado dos
conceptos máis
relevantes.
Presentación de vídeos
de distintas páxinas
web onde varios
emprendedores contan
a súa experiencia.

Presentación de vídeos
de distintas páxinas
web, onde varios
emprendedores contan
a súa experiencia.
Exposición sobre a
finalidade e estrutura
dun proxecto
empresarial,
proporcionando guías e
modelos ao alumnado
para a súa realización

Alumnado
(tarefas)

•

Comentar:
* As dificultades que os
emprendedores atopan
para poñer en marcha a
súa idea.
*As motivacións que
levan as persoas a
montar a súa propia
empresa.
*As innovacións que os
emprendedores
aportaron á sociedade.

•

Enumerar as calidades
máis relevantes para
ser empresario e
comparar coas
calidades propias,
verificando se se é
poseedor/a das
mesmas.

•

Comentar:
*As dificultades que os
emprendedores atopan
para poñer en marcha a
súa idea.
*As motivacións que
levan as persoas a
montar a súa propia
empresa.

Resultados ou produtos

•

Síntese da unidade
didáctica.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

PE.1 - Supostos sobre a
cultura emprendedora.

•

Fotocopias

•

TO.1 - Sobre a
valoración da innovación.

•

Manual recomendado.

•

TO.3 - Sobre a
valoración da innovación
e a creatividades

•

Documentos
fotocopiados.

•

LC.1 - Esquema da
estrutura dun proxecto.

•

Manual recomendado.

•

PE.2 Supostos
sobre as actividades
propias do sector.

•

PE.3 - Sobre a elección
da idea para o proxecto.

•

TO.2 - Sobre as
calidades da persoa
emprendedora.

•

TO.4 Sobre a
elección da idea para o
proxecto.
TOTAL
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Duración
(sesións)

4,0

5,0

9,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

A EMPRESA E A SÚA CONTORNA

12

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Coñecer e valorar a importancia da actividade empresarial na sociedade
actual.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

A empresa e a sociedade.

6,0

2

A contorna empresarial

6,0

1.2 Analizar o balance social das empresas.
1.3 Valorar a ética empresarial e identificar os conceptos de cultura
empresarial e responsabilidade social corporativa
2.1 Analizar os factores da contorna xeral das empresas do sector.
2.2 Analizar os factores da contorna específica das empresas do sector.
2.3 Decidir a oportunidade de creación dunha pequena empresa.
TOTAL

12

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Sobre a valoración da importancia
das PEMES.

S

10

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

•

PE.1 - Cuestionario sobre o impacto
ambiental das empresas.

S

10

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.

•

PE.2 - Suposto sobre a contorna xeral.

S

10

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 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.

•

PE.3 - Suposto sobre a contorna específica

S

10

•

PE.4 - Exame sobre a contorna.

S

10

•

PE.5 - Suposto sobre a responsabilidade
social

S

10

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.

•

LC.1 - Sobre o balance social.

S

10

•

LC.2 - Supostos sobre prácticas éticas e
sociais

S

10

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

•

LC.3 - Supostos sobre prácticas éticas e
sociais

S

10

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

•

PE.6 Traballo de investigación
sobre a cultura e imaxe empresarial.

S

10
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TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
A empresa como sistema: concepto, funcións e clasificacións.
Análise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de son e de animación músico-visual: aspectos tecnolóxico, económico, social, ambiental, demográfico e cultural.
Análise do contorno específico dunha pequena ou mediana empresa de son e de animación músico-visual: clientes, provedores, administracións públicas, entidades financeiras e
competencia.
Localización da empresa.
A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial.
Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A empresa e a sociedade.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación do
concepto de empresa,
as súas funcións e
presentación das
distintas clasificacións.

Alumnado
(tarefas)

•

Supostos practicos
clasificados deDebate
na aula sobre os tipos
de empresas máis
relevantes no tecido
empresarial galego.
diferentes tipos de
empresas.
Realización dun
cuestionario despois do
visionado dalgún
documental sobre o
tema ou película.

Resultados ou produtos

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Fotocopias e artigos de
prensa.

•

LC.1 - Sobre o balance
social.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

LC.2 - Supostos sobre
prácticas éticas e sociais

•

LC.3 - Supostos sobre
prácticas éticas e sociais

•

PE.5 - Suposto sobre a
responsabilidade social

•

PE.6 Traballo de
investigación sobre a
cultura e imaxe
empresarial.
TO.1 - Sobre a
valoración da
importancia das PEMES.

•
A contorna empresarial

•

Exposición dos
aspectos externos que
inflúen na actividade
empresarial e
preparación de
supostos prácticos
relacionados.
Preparación supostos
prácticos para realizar
na aula.

•

Realización de
supostos prácticos
comparativos da
mesma idea
empresarial en
diferentes contornas
xerais.
Elaboración de material
para a inclusión
posterior na parte do
proxecto empresarial
relativa á contorna e a
análise DAFO.

•

•

Fotocopias.

•

•

Aula con medios
audivisuais e
ordenadores.

PE.1 - Cuestionario
sobre o impacto
ambiental das empresas.

•

PE.2 - Suposto sobre a
contorna xeral.

•

PE.3 - Suposto sobre a
contorna específica

•

PE.4 - Exame sobre a
contorna.

TOTAL
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Duración
(sesións)

6,0

6,0

12,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

COMO FUNCIONA A MIÑA EMPRESA ?

12

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Deseñar unha estrutura organizativa axeitada para un caso concreto e
incluila no plan de empresa.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Estudo da estrutura empresarial e organización dos RRHH

4,0

2

A política de marketing.

4,0

3

O proceso productivo

4,0

1.2 Identificar as principais políticas de recursos humanos que se
desenvolven nunha empresa.
1.3 Recoñecer a importancia da cultura empresarial e da responsabilidade
social dunha empresa.
1.4 Describir a estrutura organizativa e relacións de autoridade e
comunicación dunha empresa a partir do seu organigrama
2.1 Explicar os catro principais elementos variables de toda política de
marketing.
2.2 Seleccionar distintas estratexias de marketing para cada unha das catro
variable anteriores, e a súa inclusión no plan de empresa.
2.3 Valorar o papel da publicidade para a empresa na realidade actual.
2.4 Aplicar as principais técnicas de atención ao cliente.
3.1 Coñecer as distintas etapas polas que pasa o proceso produtivo e de
elaboración dos produtos
3.2 Determinar as características e implicacións da política de calidade.
3.3 Comprender a importancia de elaborar un plan de producción que se
adapte ás posibilidades da empresa, valorando as posibilidades de
externalización.
3.4 Aplicar as técnicas e métodos actuais de xestión da producción,
inventarios, custos,... para a súa inclusión no plan de empresa.
TOTAL

12

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

5

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.
CA2.7 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.
CA2.11 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.

•

TO.1 -

•

LC.1 - Sobre custos e beneficios que
produce.

S

5

•

PE.1 Sobre procesos basicos,
recursos, externalización, plan de
producción e márketing.

S

50

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.

•

OU.1 - Plasmación da idea, localización,
organización, proceso produtivo, recursos
necesarios, plan de márketing.

S

40
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TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable.
Cultura empresarial, e comunicación e imaxe corporativas.
Actividades e procesos básicos na empresa. Organización dos recursos dispoñibles. Externalización de actividades da empresa.
Descrición dos elementos e estratexias do plan de produción e do plan de márketing.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Estudo da estrutura
empresarial e organización
dos RRHH

A política de marketing.

O proceso productivo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicación dos
contidos da actividade.
Lectura de artigos de
prensa económica
sobre políticas de
persoal seguidas por
empresas coñecidas.

•

Explicación de
contidos.
Lectura e comentario e
posterior debate, sobre
exemplos sacados da
prensa económica e da
rede que incluen
estratexias de
marketing e publicidade
e empregadas por
empresas coñecidas.
Avaliación da
actividade.

•

Explicación de
contidos.
Lectura e explicación
de artigos de prensa
económica sobre os
procesos productivos
desenvolvidos por
empresas coñecidas do
sector profesional.
Avaliación da
actividade por parte do
profesorado.

•

Resultados ou produtos

Elaboración do
organigrama da
empresa que queremos
crear, así como das
orientacións básicas
das súas políticas de
persoal, para incluilas
no plan de empresa.

•

Elaboración para a súa
inclusión no plan de
empresa das
estratexias de
marketing e publicidade
que levará a cabo na
empresa que quere
constituir o/a alumno/a.

•

Procura na rede de
exemplos de empresas
que levan a cabo
políticas de xestión de
calidade. Debate na
aula sobre as
implicacións de seguir
esta política para a
empresa que estan a
constituir.
Inclusión por parte do
alumnado no seu plan
de empresa dos
aspectos tratados nas
anteriores Unidades e
tamén dos relacionados
co proceso produtivo,
recursos, politicas de
calidade.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

4,0

•

Publicacións de tipo
económico.

•

LC.1 - Sobre custos e
beneficios que produce.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

TO.1 Sobre a
contorna da empresa.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

TO.1 Sobre a
contorna da empresa.

4,0

•

Fotocopias.

•

Artigos de prensa.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

4,0

•

Publicacións de tipo
económico.

OU.1 - Plasmación da
idea, localización,
organización, proceso
produtivo, recursos
necesarios, plan de
márketing.

•

PE.1 Sobre
procesos basicos,
recursos,
externalización, plan de
producción e márketing.

TOTAL
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Duración
(sesións)

12,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

QUE TIPO DE EMPRESA ME INTERESA?

12

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Comprender os requisitos e esixencias necesarias para poder ser
empresario e desenvolver unha actividade empresarial.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Modalidades de formas xuridicas de empresas

4,0

2

A FISCALIDADE NA EMPRESA

4,0

3

O PROCESO ADMINISTRATIVO DE CONSTITUCIÓN DA
EMPRESA

4,0

1.2 Identificar as vantaxes e inconvenientes de cada un dos distintos tipos de
empresas para seleccionar a máis axeitada á hora da constitución da
empresa incluida no plan de empresa.
1.3 Recoñecer o grao de responsabilidade do empresario en cada tipo de
forma xurídica, co fin de valorar a conveniencia de seleccionar a máis
apropiada no plan de empresa
1.4 Valorar as peculiaridades propias das empresas de economía social no
sector profesional, e valorar a súa utilidade e operatividade no sector.
2.1 Elaborar un calendario fiscal específico en función do tipo de forma
xurídica escollida e incluilo no plan de empresa.
2.2 Coñecer as obrigas fiscais de cada tipo de forma xurídica con obxecto de
valorar a máis apropiada para a súa inclusión no plan de empresa.
2.3 Distinguir as principais características de cada imposto para determinar
as tarefas administrativas que levan aparellados.
3.1 Identificar os distintos trámites administrativos necesarios para a
constitución dunha empresa en función da súa forma xurídica, especialmente
das pemes, para seleccionar a máis axeitada e co fín de poder incluilos no
plan de empresa.
3.2 Localizar as institucións e outras vías de asesoramento e xestión
administrativa tanto públicas coma privadas na creación dunha peme para
que sirvan de axuda na realización do plan de empresa
3.3 Recoñecer en cada territorio as entidades máis importantes á hora de
proporcionar axudas e o tipo de subvencións que conceden para a creación e
funcionamento dunha empresa do sector de telecomunicacións.
3.4 Incluir no plan de empresa os trámites a seguir para a súa constitución,
así como as distintas axudas e subvencións concedidas ou en proceso de
negociación.
TOTAL

12

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Persoa empresaria e requisitos.

S

5

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.

•

PE.2 - Formas xurídicas das empresas.

S

20

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

•

TO.1 Valoración da importancia das
empresas de economía social do sector.
Determinación das peculiaridades propias
das cooperativas.

S

5
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.3 - Responsabilidade legal do
empresario.

S

10

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

•

PE.4 - A fiscalidade da empresa como
variable para a elección da forma xurídica.

S

5

CA3.6 Identificáronse os trámites exixidos pola lexislación para a constitución dunha
pequena ou mediana empresa en función da súa forma xurídica.

•

PE.5 - Proceso administrativo de
constitución e posta en marcha dunha
empresa.

S

15

CA3.7 Identificáronse as vías de asesoramento e xestión administrativa externas á hora de
pór en marcha unha pequena ou mediana empresa.

•

PE.6 Vías de asesoramento para a
elaboración dun proxecto empresarial e
para a posta en marcha da empresa.

S

10

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.

•

PE.7 Axudas e subvencións para a
creación dunha empresa de
telecomunicacións.

S

15

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

•

OU.1 - - Plan de empresa: plasmación da
elección de forma xurídica, trámites
administrativos, e xestión de axudas e
subvencións.

S

15

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
Formas xurídicas das empresas.
Responsabilidade legal do empresariado.
A fiscalidade da empresa como variable para a elección da forma xurídica.
Proceso administrativo de constitución e posta en marcha dunha empresa.
Vías de asesoramento para a elaboración dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa.
Axudas e subvencións para a creación dunha empresa de son e de animación músico-visual.
Plan de empresa: elección da forma xurídica, trámites administrativos, e xestión de axudas e subvencións.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Modalidades de formas
xuridicas de empresas

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Presentación e
explicación dos
contidos teóricos.
Exposición dun cadroresume dos distintos
tipos de formas
xurídicas.
Avaliación de
resolucións individuais
teórico-prácticas.

Alumnado
(tarefas)

•

Procura de información
na rede de contidos
relacionados coa
materia.
Inclusión da forma
xurídica en cada un dos
plans de empresa que
esta a realizar o
alumnado.

Resultados ou produtos

•
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Avaliación de
resolucións individuais
teórico-prácticas.

•

Fotocopias.

•

Publicacións de tipo
económico.

•

Publicacións de tipo
económico.

•

PE.1 - Persoa
empresaria e requisitos.

•

PE.2 - Formas xurídicas
das empresas.

•

PE.3 - Responsabilidade
legal do empresario.

•

TO.1 Valoración
da importancia das
empresas de economía
social do sector.
Determinación das
peculiaridades propias
das cooperativas.

Duración
(sesións)

4,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A FISCALIDADE NA
EMPRESA

O PROCESO
ADMINISTRATIVO DE
CONSTITUCIÓN DA
EMPRESA

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Alumnado
(tarefas)

Exposición dos
contidos teóricos
indicando os tipos de
impostos e como
afectan a cada forma
xurídica.
Entrega e comentario
dun listado de páxinas
web onde se pode
obter información
actualizada sobre os
tributos e as diferentes
formas e calendario de
tributación das distintas
modalidades de
empresas.
Avaliación destes
contidos: Resolución
individual de
actividades teóricoprácticas (preguntas
orais, cuestionarios...).

•

Exposición dos
contidos relativos aos
trámites de constitución
da empresa,
empregando as páxinas
web de certos
organismos públicos.
Entrega e comentario
dunha listaxe de
organismos públicos
que prestan
asesoramento para a
creación de empresas
(nome, enderezo,
web...)

•

Resultados ou produtos

Debate entre o
alumnado: "a
necesidade de cumprir
coas obrigas fiscais".
Inclusión no plan de
empresa que está a
facer cada alumno/a,
da tributación e
calendario fiscal do tipo
forma xurídica que
escolleron.

•

Cumprimentar por parte
do alumnado dos
documentos precisos
para a creación dunha
empresa: estatutos,
modelo de licenza de
apertura, inscrición no
rexistro mercantil, alta
en facenda....
Lectura de artigos de
prensa económica,
relativos ás axudas que
hai estabrecidas para a
creación de empresas.
nclusión por parte do
alumnado no seu plan
de empresa, dos
trámites a seguir na
constitución da mesma,
en función da forma
xurídica escollida, así
como a relación dos
organismos nos que se
van a solicitar axudas
e asesoramento.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Plublicacións de tipo
económico.

•

Material lexislativo.

•

Fotocopias.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Fotocopias.

•

PE.4 - A fiscalidade da
empresa como variable
para a elección da forma
xurídica.

4,0

•

OU.1 - - Plan de
empresa: plasmación da
elección de forma
xurídica, trámites
administrativos, e xestión
de axudas e
subvencións.
PE.5 - Proceso
administrativo de
constitución e posta en
marcha dunha empresa.
PE.6 Vías de
asesoramento para a
elaboración dun proxecto
empresarial e para a
posta en marcha da
empresa.

4,0

•

•

•

PE.7 Axudas e
subvencións para a
creación dunha empresa
de telecomunicacións.

TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

E VIÁBEL ECONOMICAMENTE A MIÑA EMPRESA?

18

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Determinar as principais necesidades de investimento da empresa para
incluílas no plan de empresa.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

NECESIDADES DE INVESTIMENTO E FONTES DE
FINANCIAMENTO

5,0

2

ANALISE DA SITUACION PATRIMONIAL DA EMPRESA

4,0

3

O PLAN DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCIEIRA

4,0

4

A DOCUMENTACION COMERCIAL E ADMINISTRATIVA DA
EMPRESA

5,0

TOTAL

18

1.2 Identificar as características dos principais instrumentos de financiamento
bancario e non bancario.
1.3 Incluir no plan de empresa as fontes de financiamento a empregar para a
creación da empresa.
2.1 Identificar os principais conceptos, procedementos e técnicas contables
para interpretar información contable simplificada.
2.2 Analizar estados de contas sinxelas de empresas do sector para
determinar a súa liquidez, a súa solvencia e a súa rendibilidade
3.1 Realizar un estudo sinxelo de viabilidade económica e financeira dunha
PEME do sector para incluílo no plan de empresa.
3.2 identificar os aspectos a incluir nun plan de viabilidade económica e
financeira.
4.1 Describir os principais documentos administrativos e comerciais que debe
elaborar a empresa, as súas características e o requisitos legais.
4.2 Cumprimentar a documentación básica comercial e administrativa dunha
empresa do sector co obxectivo de incluir devanditos documentos no plan de
empresa

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

PE.1 - Concepto e nocións básicas de
contabilidade: activo, pasivo, patrimonio
neto, ingresos, gastos e contas anuais.

S

15

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.

•

S

15

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
CA4.4 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
CA4.5 Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade económica e financeira do
proxecto empresarial.

•

PE.2 - Análise da información contable:
equilibrio da estrutura financeira e ratios
financeiros de solvencia, liquidez e
rendibilidade da empresa.
PE.3 Obrigas fiscais dunha
pequena e dunha mediana empresa.

S

20

•

PE.4 - Coidado na elaboración da
documentación administrativo financeira.

S

20

•

TO.1 - Plan de empresa: Elaborouse o plan
financeiro: estudo da viabilidade económica
e financeira.

S

30

TOTAL

- 13 -

100

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.5.e) Contidos
Contidos
Análise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector do son e de animación músico-visual.
Concepto e nocións básicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais.
Análise da información contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa.
Plan financeiro: estudo da viabilidade económica e financeira.
Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa.
Ciclo de xestión administrativa nunha empresa de son e de animación músico-visual: documentos administrativos e documentos de pagamento.
Coidado na elaboración da documentación administrativo-financeira.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
NECESIDADES DE
INVESTIMENTO E
FONTES DE
FINANCIAMENTO

ANALISE DA SITUACION
PATRIMONIAL DA
EMPRESA

O PLAN DE VIABILIDADE
ECONÓMICOFINANCIEIRA

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicación dos
contidos teoricos da
actividade.
Avaliación desta
actividade: supostos
prácticos sobre os
distintos tipos de
investimentos.

•

Explicación dos
contidos teóricos da
actividade.
Avaliación da
actividade:
cuestionarios para a
clasificación dos
distintos elementos
patrimoniais.
Clasificación
patrimonial dos
distintos investimentos
e financiamento
incluido no plan de
empresa.

•

Presentación dos
contidos teóricos.
Procura de información
en páxinas web con
contidos relacionados
coa materia, entidades
que colaboran cos
emprendedores para a
elaboración de plans de
viabilidade.

•

Resultados ou produtos

Procura en internet de
experiencias de
persoas que iniciaron
un negocio.
Inclusión no plan de
empresa, dos
investimentos precisos,
así como das fontes de
financiamento más
apropiadas.
Actividade grupal a
partir de datos
proporcionados polo
profesorado, cálculo de
ratios e análise da
situación financeira
dunha empresa
determinada.

•

Resolución individual
de actividades teóricoprácticas.
Elaboración do plan de
viabilidade da empresa
que están a constituir
no plan de empresa.

•

•

- 14 -

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)

•

TO.1 - Plan de empresa:
Elaborouse o plan
financeiro: estudo da
viabilidade económica e
financeira.

5,0

•

PE.1 - Concepto e
nocións básicas de
contabilidade: activo,
pasivo, patrimonio neto,
ingresos, gastos e
contas anuais.

4,0

Fotocopias

•

PE.2 - Análise da
información contable:
equilibrio da estrutura
financeira e ratios
financeiros de solvencia,
liquidez e rendibilidade
da empresa.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

TO.1 - Plan de empresa:
Elaborouse o plan
financeiro: estudo da
viabilidade económica e
financeira.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Fotocopias.

•

Publicacións de tipo
económico.

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Publicacións de tipo
económico.

•

4,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A DOCUMENTACION
COMERCIAL E
ADMINISTRATIVA DA
EMPRESA

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación dos
contidos teóricos.
Entrega e comentario
de casos prácticos
resoltos de pedidos,
facturas, cheques,...
trega e comentario de
casos prácticos resoltos
de pedidos, facturas,
cheques,...

Alumnado
(tarefas)

•

Elaboración de
esquemas sobre o ciclo
de documentación
administrativa e
comercial que ten lugar
na empresa.
Proceso de
cumplimentación de
documentos comerciais
e administrativos.

Resultados ou produtos

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

•

Aula con medios
audiovisuais e
ordenadores.

•

Publicacións de tipo
económico.

•

Fotocopias.

•

•

PE.3 Obrigas
fiscais dunha pequena e
dunha mediana
empresa.
PE.4 - Coidado na
elaboración da
documentación
administrativo financeira.

TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos esixibles:
Recoñecer as capacidades asociadas á iniciativa emprendedora, comprendendo os conceptos de cultura emprendedora e innovación.
Identificar o concepto de empresa e empresario, así como, os tipos, funcións e organización da empresa, recoñecendo a interrelación da
empresa có seu contorno xeral e específico.
Describir os elementos a ter en conta para poñer en marcha unha idea empresarial: produto, mercado, clientes, competencia, promoción,
distribución, prezo e localización.
Coñecer os aspectos que interveñen no proceso produtivo dun produto, con especial referencia á xestión de almacén e á identificación e
clasificación dos custos.
Identificar as características esenciais das distintas formas xurídicas empresariais e coñecer as súas trámites de constitución.
- Analizar a composición do patrimonio empresarial e a súa clasificación en masas patrimoniais e identificar os libros contables obrigatorios.
- Clasificar as fontes de financiamento da empresa, sinalando os seus principais características.
- Describir os aspectos esenciais dos documentos relacionados coa compravenda: pedido, albará, factura.
- Describir os aspectos básicos que fan referencia á regulación laboraldos traballadores: salario, modalidades de contratación, nómina.
- Identificar os principais aspectos dos impostos que afectan á empresa.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Alumnos/as con avaliación (trimestre) pendente ,terán a posibilidade de recuperación mediante a superación dunha proba escrita por cada
trimestre que teñan pendente, a celebrar coincidindo coa avaliación final de xuño (1º curso) ou marzo (2º curso) , e na que deberán obter 5 puntos
sobre un total de 10. Ademais poderáselle encargar actividades e exercicios (un boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao
docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e periodos específicos para dúbidas.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumnado con perda do dereito á avaliación continua, que serán aqueles alumnos/as que superen o 10% de faltas de asistencia sen xustificar ao
módulo (procedemento extraordinario), acreditarán a consecución dos resultados de aprendizaxe superando unha proba escrita de toda a materia
do módulo, coincidindo coa avaliación final de xuño, en relación cos contidos mínimos e criterios de avaliación anteriores. Deberán obter unha
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10.
O alumnado co módulo pendente (Alumnos/as de segundo curso que non acceden á FCT) , aplícase o mesmo sistema que no caso de alumnos/as
con perda avaliación continua. Ademáis entregaránselle un "boletín de actividades" a realizar que deberán entregar para a súa corrección. Terán o
apoio do profesorado, e periodos específicos para resolver dúbidas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
O seguemento da programacion efectuarase mediante as reunions periodicas do Departamento de ECONOMÍA ,e que se efectuaran con caracter
mensual, asi como das reunións dos profesores de cada ciclo.
En caso de que durante o curso se realizaran modificacións na Programación, deberase deixar constancia das mesmas nas Actas das reunións do
- 16 -
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Departamento. Do mesmo xeito, reflectirase na Memoria Anual do Departamento de final do curso.
En función dos resultados da avaliación da actividade docente, se se queren incluir propostas de mellora para a do ano seguinte , tamén se
comentarán na Memoria.
AVALIACIÓN DA PROPIA ACTIVIDADE DOCENTE
- Ao longo do curso entregaraselle aos alumnos unha enquisa de avaliación das actividades de aula, na cal anónimamente poidan valorar
determinados aspectos da práctica docente (metodoloxía, actividades, probas de avaliación , recursos, ..) .
- Tamén empregaremos outra enquisa de actividades de aula para o profesorado onde nós mesmos tentaremos avaliar o noso propio labor
docente.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
O seguemento da programacion efectuarase mediante as reunions periodicas do Departamento de FOL ,e que se efectuaran con caracter
mensual, asi como das reunións dos profesores de cada ciclo.
En caso de que durante o curso se realizaran modificacións na Programación, deberase deixar constancia das mesmas nas Actas das reunións do
Departamento. Do mesmo xeito, reflectirase na Memoria Anual do Departamento de final do curso.
En función dos resultados da avaliación da actividade docente, se se queren incluir propostas de mellora para a do ano seguinte , tamén se
comentarán na Memoria.
AVALIACIÓN DA PROPIA ACTIVIDADE DOCENTE
- Ao longo do curso entregaraselle aos alumnos unha enquisa de avaliación das actividades de aula, na cal anónimamente poidan valorar
determinados aspectos da práctica docente (metodoloxía, actividades, probas de avaliación , recursos, ..) .
- Tamén empregaremos outra enquisa de actividades de aula para o profesorado onde nós mesmos tentaremos avaliar o noso propio labor
docente.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Como as diferencias e a diversidade entre as persoas son un feito insalvable, e que polo tanto non haberá dous alumnos iguais en intereses,
motivacións ou capacidades (ritmo e estilo de aprendizaxe, coñecementos previos) levaremos a cabo unha atención á diversidade e ás
necesidades de apoio educativo para garantir un ensino de calidade que permita o desenrolo persoal e unha sociedade máis xusta. Sobre todo
aos alumnos con necesidades específicas de apoio educativo, incorporación tardía e de altas capacidades.
AS MEDIDAS ORDINARIAS E XERAIS QUE SE PODEN ADOPTAR SERÁN AS SEGUINTES:
A) Avaliación inicial ao comezo do curso: Mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar, e se fose preciso con entrevistas individuais
ou unha charla grupal na aula. Ademais manterase unha reunión co Dpto. de Orientación e co titor do grupo, para coñecer outra información
relevante das súas circunstancias persoais, académicas,..
B) Traballo en equipo do profesorado do grupo, establecendo ó comezo do curso os cauces de comunicación e coordinación que se van empregar
durante o ano, en especial co titor, para realizar un seguimento e atención específica á cada alumno/a.
C) Nas clases, con medidas que NON precisan dunha organización moi distinta da habitual e que NON afectan aos elementos prescriptivos do
- 17 -
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Currículo:
1. Adaptación dos resultados das Unidades: priorizando, introducindo capacidades complementarias ou alternativas, cunha secuenciación
específica.
2. Adaptación dos contidos: priorizandoos, reordenandoos, introducindo contidos alternativos ou complementarios, secuenciación individualizada.
3. Fixación duns contidos mínimos imprescindibles, comúns para todo o alumnado e que deben acadarse obligatoriamente, respetando os do
Currículo oficial básico.
4. Adaptacións metodolóxicas: Fomentando un clima motivante e participativo, individualizada e adaptada aos ritmos de aprendizaxe, ralentizando
ou acelerando segundo o momento, empregando diversas estratexias (expositivas, deductivas, inductivas...), cun apoio e seguimento
individualizado do traballo,...
5. Adapción dos agrupamentos: formando grupos con alumnado guía que, axudan a outros compañeiros, agrupamentos heteroxéneos ou mixtos
no caso de alumnos extranxeiros ou con outra peculiaridade, grupos flexibles no tempo,..
6. Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de REFORZO para
os alumnos que precisen fortalecer contidos nos que teñan dificultades e acadar os contidos mínimos, de AMPLIACIÓN para que o alumnado con
especial interese ou capacidades profundice e progrese nos contidos, ABERTAS con autonomía na súa realización,
VOLUNTARIAS, tarefas de RECUPERACIÓN,...
7. Adaptacións na temporalización: flexibilizando a prevista para os Bloques de contidos ou para determinadas Unidades (capacidades ou
contidos).
8. Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos desde diferentes ópticas, adaptándose
ós alumnos/as.
9. Na avaliación: que sexa individualizada e fixe metas en base ás capacidades e nivel inicial de cada un, modificando os instrumentos e
procedementos de avaliación; distintos tipos de probas para comprobar o dominio dos contidos.
ALUMNADO CON DIFICULTADES MODERADAS AUDITIVAS, VISUAIS OU DE MOBILIDIDADE:
Adaptacións de acceso :
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras .
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado.
Adaptación na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedementos de avaliación. O modo e o tempo de realización
adaptarase á casuística concreta.

ALUMNADO PROCEDENTE DE PROBAS DE ACCESO:
- Realizarase unha avaliación inicial máis completa e unha entrevista persoal co/a alumno/a.
- Seguimento específico mediante titorias individualizadas.
- As actividades faranse de xeito máis progresivo, empregando recursos máis prácticos e funcionais, e con actividades adicionais de reforzo sobre
os contidos máis problemáticos.
- As actividades realizadas en grupo serán un medio para que outros alumnos/as o axuden.
- Incidirase nos aspectos máis prácticos e funcionais do módulo, tratando de establecer relacións coa experiencia laboral, práctica e coñecementos
previos do alumnado.
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ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU DE INCORPORACIÓN TARDÍA:
- Manterase unha entrevista e titorías individuais, para comprobar os seus coñecementos, situación persoal, informarlos da organización xeral do
centro e das clases,...
- Crearase un clima de cordialidade e respeto, sen desigualdades e discriminacións cos compañeiros, fomentando a participación e integración
nos grupos para as actividades.
- Solicitarase a colaboración dalgún alumno/a para que faga de titor-anfitrión os primeiros días.
- Crearanse situacións onde o alumno/a, con motivo das explicacións, comente como é a situación e características no seu país respecto da
cuestión que se estea tratando.
- Empregarase a língua galega como mecanismo de socialización, e fomentando a lectura en castelán e galego de textos relacionados co módulo
e a profesión.
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS :
- Enfoque multidisciplinar e dinámico dos contidos, que lles permita un enfoque global.
- Adaptación das ensinanzas mediante actividades complementarias e de ampliación.
- Crearase un clima na aula onde se sintan aceptados e non discriminados ou excluídos.
- Recomendaranse recursos e bibliografía específica (da Biblioteca do IES e do entorno escolar).
ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOIO EDUCATIVO:
O alumnado con discapacidades físicas, psíquicas, visuais e sensoriais graves , ou trastornos na personalidade o da conducta, tera unha atención
individualizada e especializada, aplicando os principios de non discriminación e normalización educativa, tendo presente o obxectivo da
integración. De non ser suficientes as medidas ordinarias, e se se precisan modificacións significativas do currículo, estudaranse medidas
específicas, en colaboración co departamento de Orientación, adaptadas as características do alumno/a de cara a favorecer o seu
desenvolvementos persoal e académico.
Atención individualizada respecto do espazo/aula, recursos, tempo e avaliación:
Adaptación de espazo/aula:
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado para poder manter contacto visual e asegurarse de que atende.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras.
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos:
-Con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado, e aos recursos que pode utilizar
debido a súa patoloxía, promovendo a súa participación na aula.
-Presentando a idea principal explícitamente ao principio da explicación e focalizando a atención nos conceptos clave.
Adaptación no tempo:
Na realización de cuestións e traballos, flexibilización do tempo de realización adaptándose ás dificultades que pode ter o alumnado.
Na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedemento de avaliación. O modo e o tempo de realización adaptarase á
casuística concreta.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Educación en valores:
A finalidade da educación debe ser a de incorporar ao alumnado á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos
coñecementos científicos do módulo, senón que tamén é preciso efectuar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na
actualidade como son as guerras, drogas, discriminación, globalización, medio ambente... e que en moitos casos se deben a unha falta de
educación en valores.
A presenza en todos os módulos do Ciclo das ensinanzas de carácter cívico e moral, denominadas temas transversais, ten unha xustificación
importante pola súa relevancia social, para conseguir o desenvolvemento persoal e integral dos alumnos, e para construcción dunha sociedade
máis libre, democrática e pacífica.
A inclusión xenérica destes contidos neste módulo farase deste xeito:
A)
Incorporandoos coma finalidades específicas a acadar en distintas Unidades.
B)
Tratando estos contidos coma actitudes a desenvolver nas Unidades relacionadas.
C)
Cunha metodoloxía e actividades específicas que favorecen seu tratamento: bo clima na aula, linguaxe non sexista, actividades grupais,
debates e exposicións,...
D)
Tendoos en conta á hora de avaliar, e especialmente nos criterios de avaliación.
Educación ambiental:
Obxectivos
1.
Tomar conciencia da importancia de respectar as normas urbanísticas e ambientais e os seus respectivos efectos, na procura, a
localización e o desenvolvemento da empresa.
2.
Desenvolver actitudes críticas ante as intervencións empresariais no ámbito ambiental.
3.
Coñecer e reflexionar sobre os problemas ambientais de ampla resonancia no mundo actual.
Inserción e aplicación
1.
Na localización e a implantación da empresa.
2.
Na xestión comercial.
Enfoque metodolóxico
1.
Debates sobre a necesidade de establecer e respectar as normas na empresa.
2.
Análise crítica das normas ambientais na documentación e licencias de apertura de establecementos e de obras.
Proposta de avaliación
1.
Describir e analizar os elementos constitutivos das mensaxes dos medios de comunicación.
2.
Analizar os posibles cambios de actitude fronte á situación ambiental.
Educación moral e cívica:
Obxectivos
1.
Valorar a necesidade de colaboración na actividade emprendedora entre as diferentes persoas implicadas no proceso empresarial.
2.
Ser consciente da responsabilidade que como empresario se debe ter no bo desenvolvemento e a confidencialidade nos procesos de
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administración e xestión dunha empresa.
3.
Desenvolver criterios de actuación que favorezan intercambios responsables e comportamentos de respecto, honestidade e xustiza no
posto de traballo.
Enfoque metodolóxico
1. Nos procesos de creación e desenvolvemento dun proxecto empresarial.
2. No desenvolvemento de exercicios de cooperación nos que sexa necesario un compromiso para levar adiante un proxecto.
Inserción e aplicación
1.
Na elaboración do proxecto empresarial.
2.
Na administración e a xestión da empresa.
Proposta de avaliación
1.
Análise de pautas de actuación ante situacións de traballo en grupo nas que a colaboración determina o éxito ou o fracaso.
2.
Presentar ao alumnado situacións de toma de decisións que supoñan buscar, decidir e aplicar novas solucións ante problemas
empresariais.
Educación para a igualdade entre sexos:
Obxectivos
1.
Desenvolver actitudes críticas e suxerir cambios fronte a aquelas manifestacións sexistas que poidan xerarse na contorna laboral.
2.
Favorecer a igualdade de oportunidades de ambos os sexos no ámbito empresarial.
Inserción e aplicación
1.
Na elaboración do proxecto empresarial.
2.
Na elaboración e a formalización da documentación administrativa.
3.
Na xestión do persoal.
Enfoque metodolóxico
1.
Resolver situacións que supoñan un conflito ou dilema moral, nas que se teña que reflexionar, aceptar, valorar, argumentar e actuar
mantendo unha actitude de respecto e tolerancia ante a diversidade social.
2.
Redacción de textos autobiográficos que poñan de manifesto algunha vivencia de discriminación social, e posterior reflexión e comentario
en grupo.
3.
Propor exercicios de autoestima nos que o suxeito recibe mensaxes positivas respecto da súa persoa.
Proposta de avaliación
1.
Análise de dilemas morais nos que se valoren situacións de discriminación na contorna laboral/empresarial.
2.
Estudo de casos que expoñan a igualdade de oportunidades no ámbito laboral/empresarial.
3.
Análise de documentación para determinar onde e por que se producen situacións de discriminación.
Educación nas novas tecnoloxías:
Obxectivos
1.
Adoptar actitudes favorables na incorporación, o uso e a actualización das novas tecnoloxías.
2.
Utilizar os instrumentos que ofrece a tecnoloxía nos procesos de posta en marcha do proxecto empresarial.
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Inserción e aplicación
1.
Na elaboración do plan de empresa.
2.
Na procura de lexislación e normativa.
3.
Na elaboración de documentos de administración e xestión da empresa.
Enfoque metodolóxico
1. Presentar ao alumnado situacións de toma de decisións que supoñan buscar, decidir e aplicar novas formas de abordar procesos empresariais.
2. Análise de contornas e ferramentas informáticas e telemáticas para establecer posibles aplicacións na posta en marcha do proxecto empresarial
e de xestión aplicando as novas tecnoloxías.
Proposta de avaliación
1.
A través de análise de procesos, prever a aplicación de recursos relacionados coas novas tecnoloxías.
2.
Na resolución de casos prácticos, identificar o uso de recursos das novas tecnoloxías aplicadas á posta en marcha dun proxecto
empresarial.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
En colaboración co resto de docentes do Ciclo e da Vicedirección do centro educativo, os alumnos realizarán esta actividade, sempre que a
disponibilidade de horario e orzamento do centro, así o permitan:
1ª. EMPRENDER, UN DEPORTE DE RISCO
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON.
Todo os ciclos contan con un módulo de Empresa Iniciativa Emprendedora, que intenta familiariazar e formar aos alumnos na difícil tarefa de
emprender.
Unha parte importante dos alumnos de CM ao rematar os respectivos títulos, non se seguen formándose e entran no mercado laboral, ben como
traballadores por conta alléa ou emprendendo; por isto considero importante contar cunha persoa dunha organización relacionada con
emprendemiento ou un/unha emprendedor/a, para que lles transmita a súa experiencia no empredimento e os asesore nas dúbidas que lles podan
surxir.
Para realizar na 2ª avaliación, en función de cando poida asistir o relator/a. Tempo estimado para o relatorio: 2 horas.

10.Outros apartados
10.1) METODOLOXÍA DIDÁCTICA
A metodoloxía didáctica na F.P. específica promoverá a integración dos contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos. Asimesmo, favorecerá no
alumnado a capacidade para aprender por sí mesmo e traballar en equipo.
O enfoque metodolóxico seguido é o do Constructivismo, que parte da filosofía de que é o alumnado quen construe e modifica seus
coñecementos, convirtíndose polo tanto él mesmo no motor da súa propia aprendizaxe. O docente exerce un papel de guía do proceso,
organizando e planificando actividades que permitan plantexar un conflicto cognitivo e modificar os seus esquemas de coñecemento.
Isto implica a necesidade de:
1) Partir dos coñecementos previos do alumnado e das súas capacidades e intereses.
2) Favorecer a adquisición de aprendizaxes significativas, procurando que os novos coñecementos teñan vinculación cos coñecementos previos e
se establezan entre eles relacións sustantivas e estables que permita construir novos significados.
- creación dun conflicto cognitivo na zona de desenvolvemento próximo.
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- utilización de material estruturado, claro e organizado.
- motivación do alumnado, actitude activa e esforzada.
3) Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, mediante coñecementos vinculados co contexto socioeconómico e útiles para aplicalos ás
situacións reais do traballo.
4) Posibilitar a capacidade do alumnado para aprender por sí mesmos, de aprender a aprender, de construir e actualizar aprendizaxes
significativas de xeito autónomo.
5) Utilizar unha metodoloxía activa e participativa, onde o alumno/a é o protagonista, e creando un clima favorable na aula que permita a súa
implicación e motivación.
6) Trato interdisciplinar e integrado dos contidos en relación con outros módulos.
Métodos didácticos específicos:
En función do tipo de actividade e finalidades, empregaranse diversos métodos didácticos específicos, entre eles : expositivo, deductivo,
exploratorio-inductivo, de descubrimento guiado, mando directo ou asignación de tarefas, ensino recíproco, de búsqueda de información, de
resolución de conflictos , dinámicas grupais.
Fomento das novas tecnologías da información e comunicación ( TIC ) :
A tecnoloxía ten adquirido un papel protagonista dentro da sociedade actual . O emprego das mesmas pasou de ser algo lúdico a ser unha obriga
derivada da necesidade nos nosos tempos de acceder cada vez máis a un maior nivel de información e a unha actualización constante do
coñecementos polos cambios constantes da sociedade .
Realizaranse moitas actividades que terán como núcleo central as TICs
(na aula medios audiovisuais e ordenadores con conexión a intermet), pois son medios
lúdicos e motivadores que impulsan o traballo investigador e creativo, e porque permiten que o alumnado sexa protagonista da súa aprendizaxe
(autoaprendizaxe) e a actualización continua do mesmo.
Fomento da lectura :
Aínda que sendo alumnos que proveñen da ESO ou Bacharelato xa teñen uns hábitos de lectura adquiridos, potenciaremos a lectura de textos
tanto de carácter xeral como de tipo científico propios do módulo e da profesión, especialmente se son en língua galega. Empregaremos xornais,
revistas, textos lexislativos, documentos obtidos na rede ou outro tipo de publicacións especializadas, que serán lidas, comentadas e debatidas en
clase, ou sobre as que terán que facer traballos, para
que adquiran o vocabulario e unha fluidez que lles permita expresarse e explicarse nestes ámbitos dun xeito correcto.
Secuencia de actividades en cada Unidade :
Seleccionaranse por criterios de MOTIVACIÓN, ADAPTACIÓN ,
SIGNIFICACIÓN, VARIEDADE, PROGRESIVIDADE, e seguindo este esquema: do
coñecido ó descoñecido, do doado ó difícil, do concreto ó abstracto, do particular ó xeral.
- Actividades de introducción - motivación: para despertar o interesepola realidade que vai aprender, plantexando un suposto e abrindo un debate,
e presentando un guión da Unidade: finalidades, contidos, actividades, sesións,...
- Actividades de detección dos coñecementos previos: unha avaliación inicial das súas ideas, opinións e acertos ou erros sobre os contidos a
desenvolver.
- Actividades de desenvolvemento: para a explicación, tratamento e asimilación dos contidos da Unidade. Plantexaranse exercicios e supostos,
correxeranse e atenderanse as posibles dúbidas que poidan quedar pendentes tras o anterior.
- Actividades de síntese - resumo: Facilitan a relación e o enfoque globalizador dos contidos aprendidos (esquemas, mapas
conceptuais, cadros-resumo).
- Actividades de consolidación e afianzación: aplicación en diferentes situacións dos coñecementos adquiridos. Contrastan as novas ideas coas
ideas previas.
- Actividades adicionais: de ampliación (para que o alumnado aventaxados profundice coñecementos), recuperación ou reforzo (alumnado que non
acadan as capacidades e contidos mínimos), e complementarias ou extraescolares.
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- Actividades de avaliación: Son actividades específicas para para facer os 3 tipos de avaliacións, e que non estiveran cubertas polas actividades
anteriores.
Actividades individuais e agrupamentos de alumnos :
Ademais das actividades individuais concretas que se realizarán (traballo independente segundo o ritmo e capacidades de cada alumno),
potenciarase o traballo en equipo a través de moitas actividades grupais, pois teñen múltiples vantaxes: axudan á socialización e á comunicación
interpersonal, fomentan a responsabilidade e respeto, fortalecen o espírito crítico, reflexión e contraste de ideas.
Os criterios para realizar agrupamentos serán estes : integración (comunicativos e retraídos..), proximidade (social, física),
heteroxeneidade (en capacidades e coñecementos) , flexibilidade na duración e organización. En función do tamaño serán de Gran grupo (todos
os alumnos) , Grupo medio (8-10) e Grupo pequeno (3-4).
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1305
MP1305_22
MP1305_12

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Formación e orientación laboral

2020/2021

4

107

128

Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
procura de emprego
Prevención de riscos laborais

2020/2021

4

62

74

2020/2021

4

45

54

Nome

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

XESÚS CHAPELA RAMOS

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
O currículo do ciclo adapta a titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación
do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.
Para estes efectos, determínase a identificación do título, o seu perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do título no sector ou nos
sectores e as ensinanzas do ciclo formativo, entre outras.
A formación relativa á prevención de riscos laborais dentro do módulo de formación e orientación laboral aumenta a empregabilidade do alumnado
que supere estas ensinanzas e facilita a súa incorporación ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais
equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.
Competencias profesionais, persoais e sociais deste título directamente relacionadas co módulo de FOL :
- Integrarse na organización da empresa colaborando na consecución dos obxectivos e participando no grupo de traballo con actitude respectuosa
e tolerante.
- Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme aos principios de responsabilidade e tolerancia.
- Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos
produtivos.
- Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa
competencia.
- Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, dacordo co establecido na lexislación.
- Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.
- Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe Resultados de aprendizaxe

U.D.

1
2
3
4
5
6

7

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130512
RA1

RA2

RA3

X

X

Os riscos laborais e a xestión deIdentificación dos riscos laborais no lugar de traballo e a
prevención
xestión de prevención.
Medidas de prevención e
Aplicación das medidas de prevención e protección na
protección
empresa.
O plan de prevención de riscos Elaboración do Plan de Prevención de Riscos Laborais.
laborais
As relacións laborais
Estudo das relacións individuais e colectivas de traballo, tendo
en conta o ámbito produtivo do ciclo.
A Seguridade Social
Estudo da estructura do sistema de Seguridade Social en
España, da súa acción protectora e dos dereitos e obrigas de
empresarios e traballadores neste ámbito.
A procura de emprego
Nesta unidade trataranse as ferramentas para que o alumno
ou alumna poidan inserirse laboramente dentro da súa
carreira profesional, principalmente dentro do sector produtivo
do ciclo
O traballo en equipo e a xestión Estudo do xeito de traballar en equipo e da resolución de
de conflictos
conflictos que poden aparecer.

27

21

X

18

14

X

9

7

X

44

34

10

8

14

11

6

5

Total:

128
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Os riscos laborais e a xestión de prevención

27

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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.

SI

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

NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1.1 Coñecer os conceptos máis relevantes da Lei de Prevención de Risco
Laborais

1

Analise dos conceptos básicos da Lei de Prevención de Riscos
Laborais

6,0

2.1 Identificar os dereitos e deberes de traballadores e empresarios en
materia de prevención de riscos laborais

2

Identificación dos dereitos e deberes en materia de prevención

6,0

3.1 Coñecer os organismos públicos encargados de velar pola saúde do
traballador

3

Identificación dos organismos públicos relacionados coa saúde

3,0

4.1 Clasificar os factores de risco máis habituais no ámbito laboral

4

Clasificación dos factores de rísco laborais

6,0

5.1 Analizar as distintas formas de organizar a xestión de prevención na
empresa

5

Análise da xestión da prevención na empresa

6,0
TOTAL

27

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - A relación entre as condicións
laborais e a saúde do traballador

S

7

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

•

PE.2 - Os principios da acción preventiva.

S

7

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

•

PE.3 - A importancia da información e
formación en prevención.

S

7

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

•

TO.1 - Os dereitos á vixilancia da saúde no
sector do ciclo.

S

7

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

•

TO.2 - A necesidade de cumprir as obrigas
en prevención.

S

7

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

•

TO.3 - Condicións de traballo dentro do
sector do ciclo

S

7

•

PE.4 - Os factores de risco na actividade e
os danos derivados deles.

S

7

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.
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.

•

PE.5 - Os tipos de danos profesionais.

S

7

•

TO.4 - Os factores de risco mías habituais
en empresas do sector do ciclo.

S

7
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.6 - Avaliación de riscos.

S

7

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

•

TO.5 - A valoración dos hábitos preventivos
en tódolos ámbitos e actividades da
empresa.

S

7

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

•

PE.7 - Os xeitos de organizar a prevención
na empresa

S

7

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

•

PE.8 - Os xeitos de representación das
persoas traballadoras na empresa en
materia de prevención de riscos

S

8

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

•

PE.9 - Os organismos públicos relacionados
coa prevención de riscos laborais

S

8
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.
Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.
Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.
Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.
Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.
Riscos específicos no sector do son e de animación músico-visual en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector do son e de animación músico-visual.
Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.
Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.
Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Analise dos conceptos
básicos da Lei de
Prevención de Riscos
Laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
exercicios e
cuestionarios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - A relación entre
as condicións laborais e
a saúde do traballador

Duración
(sesións)

6,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Identificación dos dereitos e
deberes en materia de
prevención

Identificación dos
organismos públicos
relacionados coa saúde

Clasificación dos factores
de rísco laborais

Análise da xestión da
prevención na empresa

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Recollida de
información a través de
apuntes e anotacións.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Resolución de diversos
exercicios.

•

Preparación de
exercicios e
custionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lectura relacionadas
coa explicación.

•

Procura en internet de
información sobre os
diversos organismos
relacionados coa
prevención.

•

Resolución de
exercicios.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de diversos
exercicios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Realización de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

Resultados ou produtos

•

•

•

•

Resolución de diversos
exercicios.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

•

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.2 - Os principios da
acción preventiva.

•

PE.3 - A importancia da
información e formación
en prevención.

•

TO.1 - Os dereitos á
vixilancia da saúde no
sector do ciclo.

•

TO.2 - A necesidade de
cumprir as obrigas en
prevención.

•

PE.4 - Os factores de
risco na actividade e os
danos derivados deles.

•

PE.9 - Os organismos
públicos relacionados
coa prevención de riscos
laborais

•

PE.4 - Os factores de
risco na actividade e os
danos derivados deles.

•

PE.5 - Os tipos de danos
profesionais.

•

PE.6 - Avaliación de
riscos.

•

TO.3 - Condicións de
traballo dentro do sector
do ciclo

•

TO.4 - Os factores de
risco mías habituais en
empresas do sector do
ciclo.
PE.7 - Os xeitos de
organizar a prevención
na empresa

•
•

PE.8 - Os xeitos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa en materia de
prevención de riscos

•

TO.5 - A valoración dos
hábitos preventivos en
tódolos ámbitos e
actividades da empresa.
TOTAL
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Duración
(sesións)

6,0

3,0

6,0

6,0

27,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Medidas de prevención e protección

18

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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

NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Identificar as medidas de prevención e protección no ámbito laboral

1

Identificación das medidas de prevención e protección no
ámbito laboral

10,0

2.1 Comprender as medidas en materia de prevención aplicables a colectivos
especialmente sensibles

2

Comprensión da protección a colectivos especialmente
sensibles

2,0

3.1 Coñecer as actuacións a levar a cabo nunha situación de emerxencia no
traballo

3

Comprensión das actuacións unha situación de emerxencia

6,0

TOTAL

18

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

PE.1 - As medidas de protección específica
a persoas traballadoras especialmente
sensibles a determinados riscos, así como
as de protección de maternidade e a
lactacíón e de menores.

S

15

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

•

PE.2 - Técnicas e medidas de prevención e
de protección.

S

20

•

PE.3 - A sinalización de seguridade.

S

15

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

•

PE.4 - O EPIs

S

15

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

•

PE.5 - Clasificación de persoas feridas en
caso de emerxencia onde existn vítimas de
diversa gravidade.

S

15

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.

•

PE.6 - Técnicas básicas de primeiros
auxilios

S

20

TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.
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Contidos
Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Identificación das medidas
de prevención e protección
no ámbito laboral

Comprensión da protección
a colectivos especialmente
sensibles

Comprensión das
actuacións unha situación
de emerxencia

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación audivisual
por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

Alumnado
(tarefas)

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura de información
na rede, sobre
aspectos relacionados
coa actividade.
Resolución de
exercicios.

•
•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
exercicios.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura en internet de
información relacionada
coa explicación.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.2 - Técnicas e
medidas de prevención e
de protección.

•

PE.3 - A sinalización de
seguridade.

•

PE.4 - O EPIs

Duración
(sesións)

10,0

•

Sintese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As medidas de
protección específica a
persoas traballadoras
especialmente sensibles
a determinados riscos,
así como as de
protección de
maternidade e a
lactacíón e de menores.

2,0

•

Sintese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.5 - Clasificación de
persoas feridas en caso
de emerxencia onde
existn vítimas de diversa
gravidade.

6,0

•

PE.6 - Técnicas básicas
de primeiros auxilios

TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

O plan de prevención de riscos laborais

9

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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

NO

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

NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Analizar o Plan de Prevención de riscos laborais como ferramenta na que
se integra a actividade preventiva na empresa

Duración
(sesións)

Título das actividades
Análise do Plan de Prevención de Riscos laborais

9,0
TOTAL

9

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - As situacións axeitadas ante
situacións de emerxencia.

S

15

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

•

TO.1 - A importancia da existencia dun plan
preventivo na empresa.

S

15

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

•

S

15

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.

•

PE.2 - O establecemento do ámbito dunha
prevención integrada nas actividades da
empresa e a determinación das
responsabilidades e funcións de cadaquén.
PE.3 - O contido do plan de prevención nun
centro de traballo relacionado co sector do
ciclo.

S

20

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

•

PE.4 - O proxecto dun plan de emerxencia e
evacuación para unha pequena empresa
relacionada con sector do ciclo.

S

20

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

•

PE.5 - Os protocolos de actuación en caso
de emerxencia.

S

15
TOTAL

4.3.e) Contidos
Contidos
Planificación da prevención na empresa.
Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.
Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.
Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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Contidos
Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Análise do Plan de
Prevención de Riscos
laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Recollida de
información a través de
apuntes e anotacións.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

Procura de información
na rede sobre os
contidos de actividade.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As situacións
axeitadas ante situacións
de emerxencia.

•

PE.2 - O establecemento
do ámbito dunha
prevención integrada nas
actividades da empresa
e a determinación das
responsabilidades e
funcións de cadaquén.
PE.3 - O contido do plan
de prevención nun centro
de traballo relacionado
co sector do ciclo.
PE.4 - O proxecto dun
plan de emerxencia e
evacuación para unha
pequena empresa
relacionada con sector
do ciclo.

•

•

•

PE.5 - Os protocolos de
actuación en caso de
emerxencia.

•

TO.1 - A importancia da
existencia dun plan
preventivo na empresa.
TOTAL
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Duración
(sesións)

9,0

9,0

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

4

Duración

As relacións laborais

44

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1

Explicación da orixe do dereito do traballo, as súas fontes e a
aplicación das mesmas

3,0

2.1 Coñecer os principais organismos que interveñen nas relacións laborais

2

Procura de información e explicación dos principais
organismos que interveñen nas relacións laborais

3,0

3.1 Coñecer os elementos esenciais do contrato de traballo

3

Explicación do concepto de contrato de traballo cos seus
elementos esenciais, e búsqueda na web dos diferentes tipos
de contratos e as súas características

6,0

4.1 Coñecer e valorar os principais dereitos e obrigas de empresarios e
traballadores dentro do ámbito do contrato de tr

4

Análise dos dereitos e obrigas de empresarios e traballadores
dentro do ámbito do contrato de traballo

3,0

5.1 Coñecer as condicións de traballo establecidas no convenio colectivo do
sector

5

Análise do convenio colectivo do sector

5,0

6.1 Valorar as medida establecidas pola lexislación para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e para a conciliación da vida laboral e familiar

6

Descrición das medidas de igualdade e de conciliación da vida
laboral e familiar

3,0

7.1 Coñecer e identificar os elementos que integran o recibo de salarios.

7

Análise do recibo de salario

7,0

8.1 Identificar as causas e efectos da modificación, suspensión e extinción do
contrato de traballo

8

Identificación das causas e efectos da modificación,
suspensión e extinción do contrato de traballo

7,0

9.1 Coñecer os órganos de representación na empresa

9

Explicación sobre os sindicatos, as asociacións empresariais e
os órganos de representación dos traballadores na empresa

3,0

10

Definición dos conflitos colectivos e os procedementos para a
súa solución

2,0

11

Identificar os novos contornos de organización de traballo

2,0

1.1 Valorar o dereito do traballo
1.2 Coñecer as fontes do dereito laboral
1.3 Saber nun caso concreto cal é a fonte de aplicación do dereito laboral

3.2 Diferenciar os distintos tipos de contratos de traballo
3.3 Identificar medidas de fomento da contratación a determinados colectivos

9.2 Valorar a función dos sindicatos e as asociacións empresariais dentro do
Estado
10.1 Identificar os conflitos colectivos
10.2 Coñecer os procedementos de solución dos mesmos
11.1 Identificar os novos contornos de organización de traballo

TOTAL

44

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - O ámbito de aplicación, fontes e
principios de aplicación do dereito do
traballo

S

7

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

•

PE.2 - Os principais organismo que
interveñen na relación laboral

S

5

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

•

PE.3 - Os elementos esenciais dun contrato
de traballo

S

7

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

•

PE.4 - As modalidades de contratación e as
medidas de fomento da contratación a
determinados colectivos

S

12

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

•

TO.1 - Os dereitos e obrigas que se recolle
na normativa laboral

S

8

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.
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.

•

PE.5 - As condicións pactadas no convenio
colectivo aplicable

S

12

•

TO.2 - A conciliación da vida laboral e
familiar e sobre a igualdade efectiva entre
homes e mulleres

S

8

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

•

PE.6 - O recibo de salarios

S

12

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

•

PE.7 - As causas e os efectos da
modificación, suspensión e extinción da
relación laboral

S

12

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

•

PE.8 - Os órganos de representación das
persoas traballadoras na empresa

S

7

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

•

PE.9 - Os conflitos colectivos na empresa e
os procedementos de solución

S

7

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

•

PE.10 - As características definitorias dos
novos contornos de organización do traballo

S

3
TOTAL

4.4.e) Contidos
Contidos
Dereito do traballo.
0Representación das persoas traballadoras na empresa.
Conflitos colectivos.
Novos contornos de organización do traballo.
Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.
Análise da relación laboral individual.
Dereitos e deberes derivados da relación laboral.
Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.
Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Explicación da orixe do
dereito do traballo, as súas
fontes e a aplicación das
mesmas

Procura de información e
explicación dos principais
organismos que interveñen
nas relacións laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Exposición e
presentación na aula.

Explicación sobre os
principais organismos
que interveñen na
RRLL.

Alumnado
(tarefas)

•

Coller apuntes e
anotacións.

•

Realización de
exercicios teóricos e
prácticos.

•

•
Explicación do concepto de
contrato de traballo cos
seus elementos esenciais,
e búsqueda na web dos
diferentes tipos de
contratos e as súas
características

•

Explicación do contrato
de traballo e os seus
elementos esenciais.

•

Análise dos dereitos e
obrigas de empresarios e
traballadores dentro do
ámbito do contrato de
traballo

Análise do convenio
colectivo do sector

•

Facilitar ao alumnado a
busqueda do convenio
colectivo do sector de
cara ao seu análise.

Aula virtual.

•

Proxector

•

Apuntamentos

•

Ordenadores

•

Proxector

Información sobre os
contratos de traballo, as
súas modalidades e as
medidas de fomento á
contratación.

•

Resolución de
exercicios.

•

Computadoras

•

Resolución de
exercicios.

•

Proxector

•

Información sobre
dereitos e obrigas de
ambas partes.

•

Computadoras

•

Proxector

Análise das condicións
establecidas no
convenio colectivo do
sector.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

•

Busquedas na web de
diferentes tipos de
contratos e as súas
características, así
como os contratos
bonificados. Facer unha
posta en común.
Resolución de
exercicios.

•

Explicación dos
dereitos e obrigas
dentro do ámbito do
contrato de traballo.
Búsqueda de
información en prensa
e na lexislación sobre
dereitos e obrigas de
traballadores e
empresarios.

•

Resolución de
exercicios.

•

Analizar as condicións
de traballo estabrecidas
no convenio colectivo,
comparándoas coas
estabrecidas no ET e
outras normas laborais.

•

•

Coordinar unha posta
en común da
información obtida polo
alumnado dos
diferentes tipos de
contrato.
Realizar anotacións e
apuntes.

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Libros de texto.

•

•

Realización de
exercicios teóricos e
prácticos.

Como e con que
se valora

•

•

Procura de información
sobre os principais
organismos que
interveñen nas RRLL.
Resolución de
exercicios.

•

•

Resultados ou produtos

Con que

Síntese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.
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Duración
(sesións)

•

PE.1 - O ámbito de
aplicación, fontes e
principios de aplicación
do dereito do traballo

3,0

•

PE.2 - Os principais
organismo que
interveñen na relación
laboral

3,0

•

PE.3 - Os elementos
esenciais dun contrato
de traballo

6,0

•

TO.1 - Os dereitos e
obrigas que se recolle na
normativa laboral

3,0

•

PE.5 - As condicións
pactadas no convenio
colectivo aplicable

5,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Descrición das medidas de
igualdade e de conciliación
da vida laboral e familiar

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación as medidas
que a lexislación
establece para a
igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Análise do recibo de salario

•

Exposición dos
elementos que
compoñen o recibo de
salarios e o seu cálculo.

Explicación do que
significa a conciliación
da vida laboral e
familiar, e das medidas
que a lexislación
estrabrece para
favorecela.
Resolución de
exercicios.

•

Búsqueda de
lexislación ao respecto.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

•

•
Identificación das causas e
efectos da modificación,
suspensión e extinción do
contrato de traballo

Explicación sobre os
sindicatos, as asociacións
empresariais e os órganos
de representación dos
traballadores na empresa

Definición dos conflitos
colectivos e os
procedementos para a súa
solución

•

•

•

Explicación das causas
e efectos da
modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

Explicación sobre os
sindicatos, asociacións
empresariais e órganos
de representación dos
traballadores na
empresa.

Explicación dos
conflictos colectivos e
os procedementos para
a súa solución.

•

•

Expoñerlle ao
alumnado as novas
contornas de
organización de
traballo.

•

•

Identificación das
diferentes partes da
nómina por parte do
alumnado.
Exercicios resoltos polo
alumnado.

•

Exercicios resoltos polo
alumnado.

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Duración
(sesións)

3,0

•

PE.4 - As modalidades
de contratación e as
medidas de fomento da
contratación a
determinados colectivos

•

TO.2 - A conciliación da
vida laboral e familiar e
sobre a igualdade
efectiva entre homes e
mulleres

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.6 - O recibo de
salarios

7,0

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

7,0

•

Fotocopias

PE.7 - As causas e os
efectos da modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

Calculadora

•

Resolución de
exercicios.

•

Medios informáticos,
aula virtual.

•

PE.8 - Os órganos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa

3,0

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Información recollida en
prensa.

•

Medios informáticos,
aula virtual.

•

2,0

Busqueda na prensa de
conflictos colectivos
e/ou como se
solucionaron.
Resolución de
exercicios.

•

Exercicios resaltos
polos alumnos/as.

PE.8 - Os órganos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa
PE.9 - Os conflitos
colectivos na empresa e
os procedementos de
solución

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Apuntes e textos.

2,0

•

Comentar un texto
relacionado coa
actividade.

•

Ejercicios resaltos polo
alumnos.

PE.10 - As
características
definitorias dos novos
contornos de
organización do traballo

•

Resolución de
exercicios.
TOTAL

44,0

•

Recollida de apuntes.

•

Búsqueda de
información sobre
sindicatos e
asociacións
empresariais.

•

Resolución de
exercicios.

•
•

•
Identificar os novos
contornos de organización
de traballo

Resolución de
exercicios.

Información sobre as
medidas de conciliación
da vida laboral e
familiar e sobre a
igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

Con que
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•

•

Medios informáticos.

•
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

A Seguridade Social

10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Explicación do sistema de Seguridade Social en España.

3,0

2.1 Identificar e calcular prestacións contributivas da Seguridade Social.

2

Explicación e cálculo de prestacións contributivas da
Seguridade Social.

4,0

3.1 Calcular a prestación por desemprego.

3

Explicación e cálculo da prestación por desemprego.

3,0

1.1 Valorar o sistema de Seguridade Social como piar esencial do estado
social.
1.2 Coñecer a estructura do sistema de Seguridade Social en España.
1.3 dentificar os principais dereitos e obrigas de traballadores e empresas en
materia de Seguridade Social

TOTAL

10

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.

•

TO.1 - O valor do papel da S.S. como piar
esencial do estado social

S

20

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

•

PE.1 - A función e a estrutura do sistema de
SS

S

20

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

•

PE.2 - A identificación das bases de
cotización á SS dunha persoa traballadora e
as cotas correspondentes a ela e á empresa

S

20

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.

•

PE.3 - As principais prestacións
contributivas da SS

S

20

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.

•

PE.4 - Prestacións por desemprego

S

20

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
A seguridade social como piar do estado social.
Estrutura do sistema de seguridade social.
Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
Protección por desemprego.
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Contidos
Prestacións contributivas da seguridade social.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Explicación do sistema de
Seguridade Social en
España.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación dos
contidos e aclaracións
de dúbidas.

Alumnado
(tarefas)

•

Selección de
actividades e correción
das mesmas.

•

Recollida de apuntes e
anotacións, procura de
información na rede
sobre á SS.
Resolución de
actividades propostas.

•

Explicación e cálculo de
prestacións contributivas da
Seguridade Social.

Explicación e cálculo da
prestación por desemprego.

•

•

Explicación dos
contidos da actividade
e aclaración de
dúbidas.

Explicación dos
contidos e aclaración
de dúbidas.

•

Proposta de
actividades.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura de información
na rede.

•

Resolución de
actividades.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Esquema do tema e
actividades propostas.

•

•

Resolución de
actividades.

•

•

Exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Medios informáticos,
aula virtual.

Medios informáticos,
aula virtual.

3,0

•

PE.1 - A función e a
estrutura do sistema de
SS

•

PE.2 - A identificación
das bases de cotización
á SS dunha persoa
traballadora e as cotas
correspondentes a ela e
á empresa

•

TO.1 - O valor do papel
da S.S. como piar
esencial do estado social

•

PE.3 - As principais
prestacións contributivas
da SS

4,0

•

PE.3 - As principais
prestacións contributivas
da SS

3,0

•

PE.4 - Prestacións por
desemprego
TOTAL
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Duración
(sesións)

10,0
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

A procura de emprego

14

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Analizar o sector profesional do título.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Estudo dos itinerarios formativos relacionados co sector.

5,0

2

Estudo do proceso de procura de empreg

9,0

1.2 Elaborar itinerario formativo profesional.
1.3 Valorar a importancia da formación permanente.
1.4 Identificar os propios intereses e capacidades.
2.1 Identificar fontes de procura de emprego.
2.2 Empregar axeitadamente as técnicas e instrumentos de procura de
emprego.
2.3 Valorar as posibilidades de emprego dentro da UE.
2.4 Identificar o autoemprego como unha posibilidade mais de acceso ao
mercado de traballo.
2.5 Valorar o principio de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego
e nas condicións de traballo
TOTAL

14

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - A valoración das propias actitudes,
motivacións, aspiracións e capacidades que
permiten a toma de decisións profesionais.

S

8

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

•

S

8

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

•

TO.2 - A toma de conciencia da importancia
da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás
exixencias do proceso produtivo.
TO.3 - A valoración de oportunidades de
formación e emprego noutros estados da
UE.

S

8

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

•

S

8

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en vídeo disc-jockey e son.

•

TO.4 - A valoración do principio de non
discriminación e de igualdade de
oportunidades no acceso ao emprego e nas
condicións de traballo.
TO.5 - O deseño dos itinerarios formativos
profesionais relacionados con perfíl
profesional de técnico no sector.

S

8
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.6 - A determinación das competencias e
capacidades requeridas para a actividade
profesinal relacionada co perfíl do título, e
sobre a selección da fomación precisa para
mellorar e permitir unha axeitada inserción
laboral.

S

8

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

•

TO.7 - A identificación das principais fontes
de emprego e de inderción laboral no
sector.

S

22

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

•

TO.8 - O emprego axeitado das técnicas e
instrumentos de procura de emprego.

S

22

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título.

•

TO.9 - A previsión de alternativas de
autoemprego nos sectores profesionais
relacionados co título.

S

8

TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.
Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.
Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Definición e análise do sector profesional do título de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Proceso de toma de decisións.
Proceso de procura de emprego no sector de actividade.
Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Estudo dos itinerarios
formativos relacionados co
sector.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Presentación e breve
descrición dos
conceptos a
desenvolver nesta
actividade.

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Estudo do proceso de
procura de empreg

•

Presentación e
explicación dos
principais conceptos da
actividade.

•

•

Resultados ou produtos

Deberán identificar as
súas propias
aspiracións,
motivacións, actitudes e
capacidades de cara a
unha axeitada toma de
decisións profesionais.
Procura de información
sobre o sector e sobre
as competencias e
capacidades requeridas
para a actividade
profesional relacionada
co perfil do título.
Deberán deseñar o seu
propio itinerario
formativo profesional e
valorar a importancia
de formación
permanente.

•

Exercicios resoltos.

Procura de emprego a
través de diversas
fontes e alternativas de
autoemprego no sector
Uso de diversas
técnicas e instrumentos
de procura de emprego
tendo en conta a
posibilidade de traballar
noutro estado da UE.

•

Realización de diversos
documentos
relacionados: CV, CV
europeo, carta de
presentación.

•

Coñecemento de
diversas fontes de
procura de emprego e
das técnicas e
instrumentos para isto.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Medios informáticos,
aula virtual.

•

TO.2 - A toma de
conciencia da
importancia da formación
permanente como factor
clave para a
empregabilidade e a
adaptación ás exixencias
do proceso produtivo.

•

TO.3 - A valoración de
oportunidades de
formación e emprego
noutros estados da UE.
TO.5 - O deseño dos
itinerarios formativos
profesionais
relacionados con perfíl
profesional de técnico no
sector.

•

•

•

Textos, medios
informáticos.

•

•

TO.2 - A toma de
conciencia da
importancia da formación
permanente como factor
clave para a
empregabilidade e a
adaptación ás exixencias
do proceso produtivo.

•

TO.3 - A valoración de
oportunidades de
formación e emprego
noutros estados da UE.
TO.4 - A valoración do
principio de non
discriminación e de
igualdade de
oportunidades no acceso
ao emprego e nas
condicións de traballo.
TO.7 - A identificación
das principais fontes de
emprego e de inderción
laboral no sector.
TO.8 - O emprego
axeitado das técnicas e
instrumentos de procura
de emprego.
TO.9 - A previsión de
alternativas de
autoemprego nos
sectores profesionais
relacionados co título.

•

•

•

•
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TO.6 - A determinación
das competencias e
capacidades requeridas
para a actividade
profesinal relacionada co
perfíl do título, e sobre a
selección da fomación
precisa para mellorar e
permitir unha axeitada
inserción laboral.
TO.1 - A valoración das
propias actitudes,
motivacións, aspiracións
e capacidades que
permiten a toma de
decisións profesionais.

Duración
(sesións)

5,0

9,0
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TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

7

Duración

O traballo en equipo e a xestión de conflictos

6

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Saber traballar en equipo dun xeito eficaz.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

O traballo en equipo.

4,0

2

Os conflitos.

2,0

1.2 Valorar o traballo en equipo.
2.1 Identificar procedementos para a resolución de conflitos.

TOTAL

6

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Identificación de equipos de traballo.

S

14

•

PE.1 - As características do equipo de
traballo eficaz fronte a ineficaces.

S

14

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

•

TO.2 - A adopción responsable dos papeis
asignados para a eficacia e eficiencia do
equipo de traballo.

S

15

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

•

S

14

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

•

PE.2 - O uso axeitado das técnicas de
comunicación no equipo de traballo para
recibir e transmitir instruccións e coordinar
tarefas.
PE.3 - Procedementos para a resolución de
conflictos identificados no seo do equipo de
traballo.

S

15

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

•

TO.3 - A aceptación responsable das
decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo.

S

14

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

•

TO.4 - Os obxectivos acadados polo equipo
en relación cos estabrecidos, e coa
participación responsable e activa dos seus
membros.

S

14

TOTAL

4.7.e) Contidos
Contidos
Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.
Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.
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Contidos
Equipos no sector do son e de animación músico-visual segundo as funcións que desempeñen.
Dinámicas de grupo.
Equipos de traballo eficaces e eficientes.
Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.
Conflito: características, tipos, causas e etapas.
Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
O traballo en equipo.

Os conflitos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación dos
contidos e propostas de
actividades.

•

Dirección dun role
playing.

•

Exposición sobre os
contidos da Unidade e
proposta de
actividades.

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Esquema de contidos e
actividades resoltas.

•

Role playing sobre
toma de decisións en
grupo.

•

Role playing sobre
toma de decisións en
grupo.

•

Resolución de
actividades.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
actividades.

•

Esquema de contidos e
actividades resoltas.

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As características
do equipo de traballo
eficaz fronte a ineficaces.

•

PE.2 - O uso axeitado
das técnicas de
comunicación no equipo
de traballo para recibir e
transmitir instruccións e
coordinar tarefas.

•

TO.1 - Identificación de
equipos de traballo.

•

TO.2 - A adopción
responsable dos papeis
asignados para a
eficacia e eficiencia do
equipo de traballo.

•

TO.3 - A aceptación
responsable das
decisións adoptadas no
seo do equipo de
traballo.

•

TO.4 - Os obxectivos
acadados polo equipo en
relación cos
estabrecidos, e coa
participación
responsable e activa dos
seus membros.
PE.3 - Procedementos
para a resolución de
conflictos identificados
no seo do equipo de
traballo.

•

TOTAL

- 22 -

Duración
(sesións)

4,0

2,0

6,0

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:
- Identificar as diversas fontes do Dereito Laboral para podelas consultar en caso de necesidade.
- Recoñecer os dereitos e deberes dos traballadores, así como os deberes e potestades dos empresarios.
- Identificar os elementos que caracterizan un contrato de traballo e sabelos aplicar de forma igualitaria e non discriminatoria.
- Distinguir as principais modalidades de contratación laboral.
- Identificar os límites establecidos na normativa respecto a xornada de traballo.
- Diferenciar os tipos de descansos laborais.
- Calcular a liquidación dunha nómina sinxela.
- Identificar as garantías do salario.
- Distinguir os diferentes conceptos que integran a retribución económica do traballo.
- Identificar o concepto e cuantía do salario mínimo.
- Diferenciar a representación unitaria da representación sindical.
- Identificar a forma de elección e as garantías dos representantes dos traballadores.
- Diferenciar as funcións dos sindicatos e das asociacións de empresarios.
- Describir as partes dun convenio colectivo e o contido mínimo.
- Delimitar os medios de presión dos traballadores e empresarios nun conflito colectivo.
- Identificar as condicións da modificación do contrato de traballo e as opcións dos traballladores.
- Identificar as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo.
- Identificar as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo.
- Calcular a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia da extinción do contrato de traballo.
- Diferenciar os distintos réximes da Seguridade Social para coñecer as súas características.
- Distinguir as diferentes obrigacións de empresarios e traballadores respecto da Seguridade Social para o cumprimento adecuado da normativa
vixente.
- Identificar as bases de cotización e as cotas obreiras e empresariais co fin de liquidar os seguros sociais.
- Identificar as diversas continxencias que cobre o sistema da Seguridade Social para poder acollernos a elas e recibir as prestacións
correspondentes.
- Determinar as prestacións correspondentes ás diferentes continxencias protexidas pola Seguridade Social para poder acollernos cando se teña
dereito a elas.
- Recoñecer as posibles situacións legais de desemprego para poder ter dereito á prestación ou subsidio.
- Determinar a duración e a contía da prestación por desemprego a fin de poder aplicalas a casos concretos.
- Identificar os elementos fundamentais do funcionamento dun grupo de traballo, así como a tipoloxía e as funcións dos seus compoñentes, co fin
de ter un criterio para valorar as vantaxes do traballo en equipo.
- Coñecer as formas de traballar en equipo, as dinámicas grupales e as fases de desenvolvemento dun equipo de traballo para poder insertarse
nun equipo de traballo.
- Coñecer os roles nos equipos de traballo de modo que se poida colaborar, dirixir ou cumprir ordes de xeito eficaz para o funcionamento do grupo.
- Identificar e distinguir os diferentes factores que poden xerar conflitos para analizar as súas causas e determinar as súas poibles consecuencias.
- Describir as diferentes opcións de resolución de conflitos que permitan adoptar as medidas correctoras adecuadas a cada csaso.
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- Identificar a diferenza entre datos e opinións no discurso argumentativo dunha negociación para valorar os diferentes intereses e posturas de
quen desenvolve o discurso.
- Analizar a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividad co fin de aplicar técnicas de comunicación grupal.
- Coñecer as tácticas, as pautas e as fases da negociación co fin de interaccionar coas partes que tratan de resolver un conflito.
- Coñecer os principais conceptos básicos establecidos na LPRL.
- Coñecer os dereitos e os deberes dos traballadores e materia de PRL.
- Identificar os principais factores de risco laboral.
- Coñecer os danos derivados do traballo.
- Coñecer como avaliar os riscos derivados do sector de actividade relacionado co título.
- Coñecer as modalidades de organización da prevención na empresa.
- Coñecer os órganos de representación e participación dos traballadores en materia de PRL.
- Identificar as fases de elaboración dun plan de emerxencia e evacuación.
- Elaborar un Plan de prevención de una empresa do sector.
- Identificar os itinerarios formativos relacionados co título.
- Coñecer o proceso de procura de emprego tanto como traballador por conta propia ou allea.
Criterios de cualificación:
Estos criterios precisan dunha articulación a través dunha serie de mecanismos que permitan coñecer, tanto ao profesorado que puntuará como ao
alumnado que acadou as mínimos exixibles, como se valorarán finalmente as actividades que dun ou outro tipo se efectúen.
En consecuencia precísase estabrecer unhas regras de valoración que traduzan en termos de 1 a 10 os criterios contemplados no ciclo.
Asi para a cualificación positiva é preciso que o alumnado cumpra os seguinte:
1. Actitude e participación nas actividades propostas polo profesorado para o coñecemento e aprendizaxe do módulo.
2. Superación das probas, actividades e exercicios prácticos.
3. O máximo de faltas de asistencia sen xustificar, para ter dereito á avaliación continua, estabrecese nun 10% do total das horas prevista no
módulo.
AVALIACIÓN
A avaliación será continua en canto que estará inmersa no proceso de ensinanza e aprendizaxe do alumnado. Ao remate deste proceso, haberá
unha cualificación final que, dacordo con dita avaliación continua, valorará os resultados acadados polo alumnado.
Os criterios para determinar se o alumnado superou ou non o módulo, redúcense prácticamente a un, e este criterio "unico" non é outro senón o
que se acaden o mínimos exixibles propostos.
Atenderemos a:
Avaliación formativa: Entendida como proceso de avaliación continua que se pode levar a cabo mediante as técnicas do anecdotario e o control do
traballo diario das actividades.
Para avaliar os feitos e conceptos acudiremos a cuestionarios de preguntas concretas. Á comparación, a enumeración razoada de vantaxes e
inconvenientes, elaboración de mapas conceptuais, xerarquización entre os diferentes conceptos, resolución de problemas; son procedementos
indicadores da comprensión significativa dos contidos conceptuais.
No que se refire ao control de grao de aprendizaxe e dominio dos procedementos, propoñemos unha actuación que implique a posta en práctica do
procedemento obxecto de control de medición. Comprobaremos se o alumnado é capaz de utilizar o procedemento aprendido en situacións novas,
así como de distinguir o distinto tipo de procedemento que en cada caso é necesario aplicar.
A información sobre o proceso de formación de aptitudes/actitudes, ou sobre o seu cambio, obterase a partir da observación de respostas verbais e
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dos comportamentos do alumnado ante un determinado estímulo, que demande argumentacións, emisión de xuizos ou comportamentos, nos que
aparezan reflectidos os contidos de aptitude e actitude, tanto de tipo global (respeto polas normas de funcionamento da clase, polas ideas dos
demáis, etc), como os referidos á materia en concreto.
Avaliación sumativa: Co obxecto de determinar en que grao se alcanzou a aprendizaxe ao final do periodo de ensino e en función dos obxectivos
estabrecidos e os contidos traballados.
A nota final de cada unha das tres avaliacións resultaría da suma de dous apartados (traballo na aula e probas escritas).
A importancia de cada un destes métodos de avaliación, dependerá dos temas e do alumnado, xa que non todos os casos son iguais. De todos os
xeitos, e con caracter xeral os elementos a considerar para a avaliación positiva do alumnado son o seguintes:
- Traballo diario realizado no aula (valor de 35%).
- Probas escritas de cada parte da materia. (valor de 65%).
Para poder considerarse a materia superada o alumnado deberá obter un mínimo de cinco puntos como nota final, aplicando os tres elementos de
avaliación mencionados, en cada unha das avaliacións do curso.
A proba escrita de cada parte da materia consistirá nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con preguntas
test con elección da alternativa correcta.
Superarán a proba escrita todos aqueles alumnos/as que superen a proba cun 5 sobre 10, unha vez descontados os puntos negativos.
Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables:
Salvo autorización expresa, para realizar algunha tarefa en concreto, está prohibido a utilización de teléfonos móbiles, ou calquera outro dispositivo
que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet.
No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como consecuencia do feito lle
queda esa proba suspensa.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Alumnos con avaliación (trimestre) pendente ,terán a posibilidade de recuperación mediante a superación dunha proba escrita por cada trimestre
que teñan pendente, a celebrar coincidindo coa avaliación final de xuño (1º curso) ou marzo (2º curso) , en relación cos mínimos exixibles e
criterios de avaliación anteriores, e na que deberán obter 5 puntos sobre un total de 10. Ademáis poderáselle encargar actividades e exercicios (un
boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e periodos
específicos para dúbidas.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua, que serán aqueles alumnos que superen o 10% de faltas de asistencia sen xustificar ao
módulo (procedemento extraordinario) , acreditarán a consecución dos resultados de aprendizaxe superando unha proba escrita de toda a materia
do módulo, coincidindo coa avaliación final de xuño, en relación cos mínimos exixibles e criterios de avaliación anteriores. Deberán obter unha
puntuación mínima de 5 puntos sobre 10.
Os alumnos co módulo pendente (Alumnos de segundo curso que non acceden á FCT) , aplícase o mesmo sistema que no caso de alumnos con
perda avaliación continua. Ademáis entregaránselle un "boletín de actividades" a realizar que deberán entregar para a súa corrección. Terán o
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apoio do profesorado, e periodos específicos para resolver dúbidas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
O seguemento da programacion efectuarase mediante as reunions periodicas do Departamento de FOL ,e que se efectuaran con caracter
mensual, asi como das reunións dos profesores de cada ciclo.
En caso de que durante o curso se realizaran modificacións na Programación, deberase deixar constancia das mesmas nas Actas das reunións do
Departamento. Do mesmo xeito, reflectirase na Memoria Anual do Departamento de final do curso.
En función dos resultados da avaliación da actividade docente, se se queren incluir propostas de mellora para a do ano seguinte , tamén se
comentarán na Memoria.
AVALIACIÓN DA PROPIA ACTIVIDADE DOCENTE
- Ao longo do curso entregaraselle aos alumnos unha enquisa de avaliación das actividades de aula , na cal anónimamente poidan valorar
determinados aspectos da práctica docente (metodoloxía, actividades, probas de avaliación , recursos, ..) .
- Tamén empregaremos outra enquisa de actividades de aula para o profesorado onde nós mesmos tentaremos avaliar o noso propio labor
docente .

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliacion inicial efectuarase mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar. Esta fichara tratará de coñecer dous aspectos básicos :
por un lado , datos persoais , familiares e laborais que poidan ser de interese, e en segundo lugar detectar os coñecementos previos que teñen
sobre esta materia e os contidos obxecto do seu estudo.
Ademais disto, desenvolverase unha charla grupal na aula co conxunto do alumnado, para obter unha maior información e favorecer o seu
coñecemento mutuo. Se fose preciso, completarase este proceso con entrevistas individuais .
Por ultimo, manterase unha reunión co titor e resto de profesorado do ciclo, para coñecer outra información relevante das súas circunstancias
persoais, académicas,..
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Como as diferencias e a diversidade entre as persoas son un feito insalvable, e que polo tanto non haberá dous alumnos iguais en intereses,
motivacións ou capacidades (ritmo e estilo de aprendizaxe, coñecementos previos) levaremos a cabo unha atención á diversidade e ás
necesidades educativas específicas para garantir un ensino de calidade que permita o desenrolo persoal e unha sociedade máis xusta. Sobre todo
aos alumnos con necesidades especiais, incorporación tardía e de altas capacidades.
AS MEDIDAS ORDINARIAS E XERAIS QUE SE PODEN ADOPTAR SERÁN AS SEGUINTES:
A) Avaliación inicial ao comezo do curso: Mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar, e se fose preciso con entrevistas individuais
ou unha charla grupal na aula. Ademais manterase unha reunión co Dpto. de Orientación e co titor do grupo, para coñecer outra información
relevante das súas circunstancias persoais, académicas,..
B) Traballo en equipo do profesorado do grupo, establecendo ó comezo do curso os cauces de comunicación e coordinación que se van empregar
durante o ano, en especial co titor, para realizar un seguimento e atención específica á cada alumno/a.
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C) Nas clases, con medidas que NON precisan dunha organización moi distinta da habitual e que NON afectan aos elementos prescriptivos do
Currículo:
1. Adaptación dos resultados das Unidades: priorizando, introducindo capacidades complementarias ou alternativas, cunha secuenciación
específica.
2. Adaptación dos contidos: priorizandoos, reordenandoos, introducindo contidos alternativos ou complementarios, secuenciación individualizada.
3. Fixación duns contidos mínimos imprescindibles, comúns para todo o alumnado e que deben acadarse obligatoriamente, respetando os do
Currículo oficial básico.
4. Adaptacións metodolóxicas: Fomentando un clima motivante e participativo, individualizada e adaptada aos ritmos de aprendizaxe, ralentizando
ou acelerando segundo o momento, empregando diversas estratexias (expositivas, deductivas, inductivas...), cun apoio e seguimento
individualizado do traballo,...
5. Adapción dos agrupamentos: formando grupos con alumnado guía que, axudan a outros compañeiros, agrupamentos heteroxéneos ou mixtos
no caso de alumnos extranxeiros ou con outra peculiaridade, grupos flexibles no tempo,..
6. Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de REFORZO para
os alumnos que precisen fortalecer contidos nos que teñan dificultades e acadar os contidos mínimos, de AMPLIACIÓN para que o alumnado con
especial interese ou capacidades profundice e progrese nos contidos, ABERTAS con autonomía na súa realización,
VOLUNTARIAS, tarefas de RECUPERACIÓN,...
7. Adaptacións na temporalización: flexibilizando a prevista para os Bloques de contidos ou para determinadas Unidades (capacidades ou
contidos).
8. Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos desde diferentes ópticas, adaptándose
ós alumnos/as.
9. Na avaliación: que sexa individualizada e fixe metas en base ás capacidades e nivel inicial de cada un, modificando os instrumentos e
procedementos de avaliación; distintos tipos de probas para comprobar o dominio dos contidos.
ALUMNADO CON DIFICULTADES MODERADAS AUDITIVAS, VISUAIS OU DE MOBILIDIDADE:
Adaptacións de acceso :
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras .
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado.
Adaptación na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedementos de avaliación. O modo e o tempo de realización
adaptarase á casuística concreta.

ALUMNADO PROCEDENTE DE PROBAS DE ACCESO:
- Realizarase unha avaliación inicial máis completa e unha entrevista persoal co/a alumno/a.
- Seguimento específico mediante titorias individualizadas.
- As actividades faranse de xeito máis progresivo, empregando recursos máis prácticos e funcionais, e con actividades adicionais de reforzo sobre
os contidos máis problemáticos.
- As actividades realizadas en grupo serán un medio para que outros alumnos/as o axuden.
- Incidirase nos aspectos máis prácticos e funcionais do módulo, tratando de establecer relacións coa experiencia laboral, práctica e coñecementos
previos do alumnado.
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ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU DE INCORPORACIÓN TARDÍA:
- Manterase unha entrevista e titorías individuais, para comprobar os seus coñecementos, situación persoal, informarlos da organización xeral do
centro e das clases,...
- Crearase un clima de cordialidade e respeto, sen desigualdades e discriminacións cos compañeiros, fomentando a participación e integración
nos grupos para as actividades.
- Solicitarase a colaboración dalgún alumno/a para que faga de titor-anfitrión os primeiros días.
- Crearanse situacións onde o alumno/a, con motivo das explicacións, comente como é a situación e características no seu país respecto da
cuestión que se estea tratando.
- Empregarase a língua galega como mecanismo de socialización, e fomentando a lectura en castelán e galego de textos relacionados co módulo
e a profesión.
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS :
- Enfoque multidisciplinar e dinámico dos contidos, que lles permita un enfoque global.
- Adaptación das ensinanzas mediante actividades complementarias e de ampliación.
- Crearase un clima na aula onde se sintan aceptados e non discriminados ou excluídos.
- Recomendaranse recursos e bibliografía específica (da Biblioteca do IES e do entorno escolar).
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS:
O alumnado con discapacidades físicas, psíquicas, visuais e sensoriais graves , ou trastornos na personalidade o da conducta, tera unha atención
individualizada e especializada, aplicando os principios de non discriminación e normalización educativa, tendo presente o obxectivo da
integración. De non ser suficientes as medidas ordinarias, e se se precisan modificacións significativas do currículo, estudaranse medidas
específicas, en colaboración co departamento de Orientación, adaptadas as características do alumno/a de cara a favorecer o seu
desenvolvementos persoal e académico.
Atención individualizada respecto do espazo/aula, recursos, tempo e avaliación:
Adaptación de espazo/aula:
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado para poder manter contacto visual e asegurarse de que atende.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras.
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos:
-Con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado, e aos recursos que pode utilizar
debido a súa patoloxía, promovendo a súa participación na aula.
-Presentando a idea principal explícitamente ao principio da explicación e focalizando a atención nos conceptos clave.
Adaptación no tempo:
Na realización de cuestións e traballos, flexibilización do tempo de realización adaptándose ás dificultades que pode ter o alumnado.
Na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedemento de avaliación. O modo e o tempo de realización adaptarase á
casuística concreta.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A finalidade da educación debe ser a de incorporar ó alumno/a á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos
coñecementos científicos do módulo, senón que tamén é preciso efectuar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na
actualidade como son as guerras, drogas, discriminación, globalización, medio ambente... e que en moitos casos se deben a unha falla de
educación en valores.
A presenza en todos os módulos do Ciclo das ensinanzas de carácter cívico e moral, denominadas temas transversais, ten unha xustificación
importante pola súa relevancia social, para acadar o desenvolvemento persoal e integral do alumnado, e para a construcción dunha sociedade
máis libre, democrática e pacífica.
A inclusión xenérica destes contidos no módulo de FOL farase deste xeito:
A) Incorporandoos coma finalidades específicas a acadar en distintas Unidades.
B) Tratando estos contidos coma actitudes a desenvolver nas Unidades relacionadas.
C) Cunha metodoloxía e actividades específicas que favorecen seu tratamento: bo clima na aula, linguaxe non sexista, actividades grupais,
debates e exposicións,...
D) Tendoos en conta á hora de avaliar, e especialmente nos criterios de avaliación.
Educación para a paz:
Está asociada coa tolerancia, a non violencia, a cooperación internacional.
En RELACIÓNS LABORAIS, na negociación colectiva e na folga inculcarase unha actitude de respeto cara á opinión dos demáis e das maiorías.
Ao tratar as relacións económicas entre países, o comercio internacional e a Unión Europea.
Educación para a saúde e calidade de vida:
Especialmente importante no módulo, pois hai un bloque de contidos adicado específicamente á SAÚDE LABORAL: a importancia de adoptar
medidas de seguridade e hixiene, a prevención de riscos para a mellora da súa saúde e calidade de vida.
Educación vial:
Tamén se introducirá en SAÚDE LABORAL, pois é outro xeito en que se afecta á saúde, mediante o estudo específico das sinalizacións de
seguridade en prevención.
Educación ambiental:
Os problemas do medio ambiente, desenvólvense en SAÚDE LABORAL, incidindo nas repercusións das industriais (riscos físicos, químicos e
biológicos) no ecosistema, a prevención como instrumento de preservación do medio e de mellora da calidade de vida. A necesidade do
cumprimento polas empresas desta normativa.
Educación para o consumidor:
Preténdese dotarlles dun instrumento de análise que permita adoptar actitudes responsables e críticas coma consumidores. En ECONOMIA
introducirase ó explicar a escasez e necesidade de elexir, os mercados e o funcionamento da oferta e demanda.
Educación para a igualdade entre sexos:
En ORIENTACION, corrixindo os prexuízos e discriminacións existentes á hora da elección da profesión ou na selección de persoal . En
RELACIÓNS LABORAIS e SAÚDE LABORAL , a igualdade legal entre homes e mulleres en ambas materias, desterrando a discriminación na
empresa, e favorecendo o respeto polas mulleres coma traballadoras.
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Educación moral e cívica:
Pretende a construcción dun espiritu crítico o desenvolvemento moral da persoa. O respeto polos demais, a convivencia, e o pluralismo. En
RELACIÓNS LABORAIS, a responsabilidade polo traballo ben feito, o comportamento correcto e a cooperación cos compañeiros. Fomentando a
xestión ética da empresa. En SAÚDE LABORAL, a transcendencia humana de prácticas inseguras, a solidaridade nos accidentes. En
ORIENTACIÓN, a ética no proceso de selección de persoal.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
En colaboración co resto de docentes do Ciclo e da Vicedirección do centro educativo, os alumnos realizarán algunha das seguintes, sempre que a
disponibilidade de horario e orzamento do centro, así o permitan:
1ª PRIMEIROS AUXILIOS
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON (Ordinario e Modular).
Dentro do módulo de FOL hai unha unidade didáctica de primeiros auxilios, sería interesante contar cunha persoa especialista, persoal sanitario,
cruz vermella, protección civil... que viñese con material e impartise unha clase práctica ao alumnado.
Para realizar na 1ª avaliación.
Tempo estimado para realizalo: 1 sesión de clase ou máximo 2, dependendo do tempo que crea oportuno o especialista.

2ª OS SINDICATOS E OS REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES
Dirixido aos dous cursos de 1º de CM VÍDEO DIS-JOCKEY E SON
A representación dos traballadores e as súas funcións tamén é un parte do temario do módulo de FOL, a actividade que se propón é que unha
persoa dunha organización sindical veña ao centro de ensino a transmitirlle ao alumnado a súas vivencias como membro dunha organización
sindical e a situación actual dos sindicatos.
Para realizar na 2ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 ou 2 sesións de clase.
3ª CONFLITOS COLECTIVOS
Dirixido aos dous cursos de 1º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON
Tanto concepto, causas, mediación e resolución de conflitos son obxecto de estudo tamén no módulo de FOL, pero considero que para o
alumnado é interesante que unha persoa allea ao ensino e inmersa no mundo da empresa, se é posible con responsabilidades dentro dun comité
de empresa, lles transmita situacións vividas en conflitos colectivos reais.
Para realizar na 3ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 sesión de clase.

10.Outros apartados
10.1) Metodoloxía didáctica
A metodoloxía didáctica na F.P. específica promoverá a integración dos contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos. Asimesmo, favorecerá no
alumnado a capacidade para aprender por sí mesmo e traballar en equipo.
O enfoque metodolóxico seguido é o do Constructivismo, que parte da filosofía de que é o alumnado quen construe e modifica seus
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coñecementos, convirtíndose polo tanto él mesmo no motor da súa propia aprendizaxe. O docente exerce un papel de guía do proceso,
organizando e planificando actividades que permitan plantexar un conflicto cognitivo e modificar os seus esquemas de coñecemento.
Isto implica a necesidade de:
1) Partir dos coñecementos previos do alumnado e das súas capacidades e intereses.
2) Favorecer a adquisición de aprendizaxes significativas, procurando que os novos coñecementos teñan vinculación cos coñecementos previos e
se establezan entre eles relacións sustantivas e estables que permita construir novos significados.
- creación dun conflicto cognitivo na zona de desenvolvemento próximo.
- utilización de material estruturado, claro e organizado.
- motivación do alumnado, actitude activa e esforzada.
3) Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, mediante coñecementos vinculados co contexto socioeconómico e útiles para aplicalos ás
situacións reais do traballo.
4) Posibilitar a capacidade do alumnado para aprender por sí mesmos, de aprender a aprender, de construir e actualizar aprendizaxes
significativas de xeito autónomo.
5) Utilizar unha metodoloxía activa e participativa, onde o alumno/a é o protagonista, e creando un clima favorable na aula que permita a súa
implicación e motivación.
6) Trato interdisciplinar e integrado dos contidos en relación con outros módulos.
Métodos didácticos específicos:
En función do tipo de actividade e finalidades, empregaranse diversos métodos didácticos específicos, entre eles : expositivo, deductivo,
exploratorio-inductivo, de descubrimento guiado, mando directo ou asignación de tarefas, ensino recíproco, de búsqueda de información, de
resolución de conflictos, dinámicas grupais.
Fomento das novas tecnologías da información e comunicación ( TIC ) :
A tecnoloxía ten adquirido un papel protagonista dentro da sociedade actual. O emprego das mesmas pasou de ser algo lúdico a ser unha obriga
derivada da necesidade nos nosos tempos de acceder cada vez máis a un maior nivel de información e a unha actualización constante do
coñecementos polos cambios constantes da sociedade .
Realizaranse moitas actividades que terán como núcleo central as TICs (na aula medios audiovisuais e ordenadores con conexión a intermet), pois
son medios lúdicos e motivadores que impulsan o traballo investigador e creativo, e porque permiten que o alumnado sexa protagonista da súa
aprendizaxe (autoaprendizaxe) e a actualización continua do mesmo.
Fomento da lectura :
Aínda que sendo alumnos que proveñen da ESO ou Bacharelato xa teñen uns hábitos de lectura adquiridos, potenciaremos a lectura de textos
tanto de carácter xeral como de tipo científico propios do módulo e da profesión, especialmente se son en língua galega. Empregaremos xornais,
revistas, textos lexislativos, documentos obtidos na rede ou outro tipo de publicacións especializadas, que serán lidas, comentadas e debatidas en
clase, ou sobre as que terán que facer traballos, para que adquiran o vocabulario e unha fluidez que lles permita expresarse e explicarse nestes
ámbitos dun xeito correcto.
Secuencia de actividades en cada Unidade :
Seleccionaranse por criterios de MOTIVACIÓN, ADAPTACIÓN ,
SIGNIFICACIÓN, VARIEDADE, PROGRESIVIDADE, e seguindo este esquema: do coñecido ó descoñecido, do doado ó difícil, do concreto ó
abstracto, do particular ó xeral.
- Actividades de introducción - motivación: para despertar o interese pola realidade que vai aprender, plantexando un suposto e abrindo un debate,
e presentando un guión da Unidade: finalidades, contidos, actividades, sesións,...
- Actividades de detección dos coñecementos previos: unha avaliación inicial das súas ideas, opinións e acertos ou erros sobre os contidos a
desenvolver.
- Actividades de desenvolvemento: para a explicación, tratamento e asimilación dos contidos da Unidade. Plantexaranse exercicios e supostos,
correxiranse e atenderanse as posibles dúbidas que poidan quedar pendentes tras o anterior.
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- Actividades de síntese - resumo: Facilitan a relación e o enfoque globalizador dos contidos aprendidos (esquemas, mapas
conceptuais, cadros-resumo).
- Actividades de consolidación e afianzación: aplicación en diferentes situacións dos coñecementos adquiridos. Contrastan as novas ideas coas
ideas previas.
- Actividades adicionais: de ampliación (para que o alumnado aventaxados profundice coñecementos), recuperación ou reforzo (alumnado que non
acadan os mínimos exixidos), e complementarias ou extraescolares.
- Actividades de avaliación: Son actividades específicas para para facer os 3 tipos de avaliacións, e que non estiveran cubertas polas actividades
anteriores.
Actividades individuais e agrupamentos de alumnos :
Ademais das actividades individuais concretas que se realizarán (traballo independente segundo o ritmo e capacidades de cada alumno),
potenciarase o traballo en equipo a través de moitas actividades grupais, pois teñen múltiples vantaxes: axudan á socialización e á comunicación
interpersonal, fomentan a responsabilidade e respeto, fortalecen o espírito crítico, reflexión e contraste de ideas.
Os criterios para realizar agrupamentos serán estes : integración (comunicativos e retraídos..), proximidade (social, física),
heteroxeneidade (en capacidades e coñecementos) , flexibilidade na duración e organización. En función do tamaño serán de Gran grupo (todos
os alumnos) , Grupo medio (8-10) e Grupo pequeno (3-4).
Disporase dunha aula virtual para o seguimento das clases e a entrega das tarefas. Ademais servirá de ferramenta no caso de imposibilidade de
dispor de clases presenciais.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Formación e orientación laboral

2020/2021

4

107

128

Prevención de riscos laborais

2020/2021

4

45

54

Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
2020/2021
4
62
procura de emprego
(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

74

MP1305
MP1305_12

Nome

MP1305_22

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

SABELA PERNAS SOTO,ROI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Subst.)

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
O currículo do ciclo adapta a titulación ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconómica galega e ás necesidades de cualificación
do sector produtivo canto a especialización e polivalencia, e posibilita unha inserción laboral inmediata e unha proxección profesional futura.
Para estes efectos, determínase a identificación do título, o seu perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do título no sector ou nos
sectores e as ensinanzas do ciclo formativo, entre outras.
A formación relativa á prevención de riscos laborais dentro do módulo de formación e orientación laboral aumenta a empregabilidade do alumnado
que supere estas ensinanzas e facilita a súa incorporación ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais
equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.
Competencias profesionais, persoais e sociais deste título directamente relacionadas co módulo de FOL :
- Integrarse na organización da empresa colaborando na consecución dos obxectivos e participando no grupo de traballo con actitude respectuosa
e tolerante.
- Cumprir cos obxectivos da produción, colaborando co equipo de traballo e actuando conforme aos principios de responsabilidade e tolerancia.
- Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos
produtivos.
- Resolver problemas e tomar decisións individuais seguindo as normas e os procedementos establecidos, definidos dentro do ámbito da súa
competencia.
- Exercer os seus dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacións laborais, dacordo co establecido na lexislación.
- Xestionar a súa carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe.
- Participar na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe Resultados de aprendizaxe

U.D.

1
2
3
4
5
6

7

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130512
RA1

RA2

RA3

X

X

Os riscos laborais e a xestión deIdentificación dos riscos laborais no lugar de traballo e a
prevención
xestión de prevención.
Medidas de prevención e
Aplicación das medidas de prevención e protección na
protección
empresa.
O plan de prevención de riscos Elaboración do Plan de Prevención de Riscos Laborais.
laborais
As relacións laborais
Estudo das relacións individuais e colectivas de traballo, tendo
en conta o ámbito produtivo do ciclo.
A Seguridade Social
Estudo da estructura do sistema de Seguridade Social en
España, da súa acción protectora e dos dereitos e obrigas de
empresarios e traballadores neste ámbito.
A procura de emprego
Nesta unidade trataranse as ferramentas para que o alumno
ou alumna poidan inserirse laboramente dentro da súa
carreira profesional, principalmente dentro do sector produtivo
do ciclo
O traballo en equipo e a xestión Estudo do xeito de traballar en equipo e da resolución de
de conflictos
conflictos que poden aparecer.

27

21

X

18

14

X

9

7

X

44

34

10

8

14

11

6

5

Total:

128
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Os riscos laborais e a xestión de prevención

27

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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.

SI

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

NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1.1 Coñecer os conceptos máis relevantes da Lei de Prevención de Risco
Laborais

1

Analise dos conceptos básicos da Lei de Prevención de Riscos
Laborais

6,0

2.1 Identificar os dereitos e deberes de traballadores e empresarios en
materia de prevención de riscos laborais

2

Identificación dos dereitos e deberes en materia de prevención

6,0

3.1 Coñecer os organismos públicos encargados de velar pola saúde do
traballador

3

Identificación dos organismos públicos relacionados coa saúde

3,0

4.1 Clasificar os factores de risco máis habituais no ámbito laboral

4

Clasificación dos factores de rísco laborais

6,0

5.1 Analizar as distintas formas de organizar a xestión de prevención na
empresa

5

Análise da xestión da prevención na empresa

6,0
TOTAL

27

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - A relación entre as condicións
laborais e a saúde do traballador

S

7

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

•

PE.2 - Os principios da acción preventiva.

S

7

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

•

PE.3 - A importancia da información e
formación en prevención.

S

7

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

•

TO.1 - Os dereitos á vixilancia da saúde no
sector do ciclo.

S

7

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

•

TO.2 - A necesidade de cumprir as obrigas
en prevención.

S

7

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

•

TO.3 - Condicións de traballo dentro do
sector do ciclo

S

7

•

PE.4 - Os factores de risco na actividade e
os danos derivados deles.

S

7

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.
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.

•

PE.5 - Os tipos de danos profesionais.

S

7

•

TO.4 - Os factores de risco mías habituais
en empresas do sector do ciclo.

S

7
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.6 - Avaliación de riscos.

S

7

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

•

TO.5 - A valoración dos hábitos preventivos
en tódolos ámbitos e actividades da
empresa.

S

7

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

•

PE.7 - Os xeitos de organizar a prevención
na empresa

S

7

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

•

PE.8 - Os xeitos de representación das
persoas traballadoras na empresa en
materia de prevención de riscos

S

8

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

•

PE.9 - Os organismos públicos relacionados
coa prevención de riscos laborais

S

8
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.
Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.
Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.
Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.
Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.
Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.
Riscos específicos no sector do son e de animación músico-visual en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.
Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector do son e de animación músico-visual.
Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.
Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.
Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Analise dos conceptos
básicos da Lei de
Prevención de Riscos
Laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
exercicios e
cuestionarios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - A relación entre
as condicións laborais e
a saúde do traballador

Duración
(sesións)

6,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Identificación dos dereitos e
deberes en materia de
prevención

Identificación dos
organismos públicos
relacionados coa saúde

Clasificación dos factores
de rísco laborais

Análise da xestión da
prevención na empresa

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Recollida de
información a través de
apuntes e anotacións.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Resolución de diversos
exercicios.

•

Preparación de
exercicios e
custionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lectura relacionadas
coa explicación.

•

Procura en internet de
información sobre os
diversos organismos
relacionados coa
prevención.

•

Resolución de
exercicios.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de diversos
exercicios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Realización de
exercicios e
cuestionarios.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

Resultados ou produtos

•

•

•

•

Resolución de diversos
exercicios.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

Sintese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.

•

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.2 - Os principios da
acción preventiva.

•

PE.3 - A importancia da
información e formación
en prevención.

•

TO.1 - Os dereitos á
vixilancia da saúde no
sector do ciclo.

•

TO.2 - A necesidade de
cumprir as obrigas en
prevención.

•

PE.4 - Os factores de
risco na actividade e os
danos derivados deles.

•

PE.9 - Os organismos
públicos relacionados
coa prevención de riscos
laborais

•

PE.4 - Os factores de
risco na actividade e os
danos derivados deles.

•

PE.5 - Os tipos de danos
profesionais.

•

PE.6 - Avaliación de
riscos.

•

TO.3 - Condicións de
traballo dentro do sector
do ciclo

•

TO.4 - Os factores de
risco mías habituais en
empresas do sector do
ciclo.
PE.7 - Os xeitos de
organizar a prevención
na empresa

•
•

PE.8 - Os xeitos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa en materia de
prevención de riscos

•

TO.5 - A valoración dos
hábitos preventivos en
tódolos ámbitos e
actividades da empresa.
TOTAL
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Duración
(sesións)

6,0

3,0

6,0

6,0

27,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Medidas de prevención e protección

18

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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

NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Identificar as medidas de prevención e protección no ámbito laboral

1

Identificación das medidas de prevención e protección no
ámbito laboral

10,0

2.1 Comprender as medidas en materia de prevención aplicables a colectivos
especialmente sensibles

2

Comprensión da protección a colectivos especialmente
sensibles

2,0

3.1 Coñecer as actuacións a levar a cabo nunha situación de emerxencia no
traballo

3

Comprensión das actuacións unha situación de emerxencia

6,0

TOTAL

18

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

PE.1 - As medidas de protección específica
a persoas traballadoras especialmente
sensibles a determinados riscos, así como
as de protección de maternidade e a
lactacíón e de menores.

S

15

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

•

PE.2 - Técnicas e medidas de prevención e
de protección.

S

20

•

PE.3 - A sinalización de seguridade.

S

15

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

•

PE.4 - O EPIs

S

15

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

•

PE.5 - Clasificación de persoas feridas en
caso de emerxencia onde existn vítimas de
diversa gravidade.

S

15

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.

•

PE.6 - Técnicas básicas de primeiros
auxilios

S

20

TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.
Medidas de prevención e protección individual e colectiva.
Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.
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Contidos
Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Identificación das medidas
de prevención e protección
no ámbito laboral

Comprensión da protección
a colectivos especialmente
sensibles

Comprensión das
actuacións unha situación
de emerxencia

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

•

Presentación audivisual
por parte do
profesorado.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

Alumnado
(tarefas)

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura de información
na rede, sobre
aspectos relacionados
coa actividade.
Resolución de
exercicios.

•
•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
exercicios.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura en internet de
información relacionada
coa explicación.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.2 - Técnicas e
medidas de prevención e
de protección.

•

PE.3 - A sinalización de
seguridade.

•

PE.4 - O EPIs

Duración
(sesións)

10,0

•

Sintese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As medidas de
protección específica a
persoas traballadoras
especialmente sensibles
a determinados riscos,
así como as de
protección de
maternidade e a
lactacíón e de menores.

2,0

•

Sintese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.5 - Clasificación de
persoas feridas en caso
de emerxencia onde
existn vítimas de diversa
gravidade.

6,0

•

PE.6 - Técnicas básicas
de primeiros auxilios

TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

O plan de prevención de riscos laborais

9

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

NO

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

NO

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

NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Analizar o Plan de Prevención de riscos laborais como ferramenta na que
se integra a actividade preventiva na empresa

Duración
(sesións)

Título das actividades
Análise do Plan de Prevención de Riscos laborais

9,0
TOTAL

9

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - As situacións axeitadas ante
situacións de emerxencia.

S

15

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

•

TO.1 - A importancia da existencia dun plan
preventivo na empresa.

S

15

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

•

S

15

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.

•

PE.2 - O establecemento do ámbito dunha
prevención integrada nas actividades da
empresa e a determinación das
responsabilidades e funcións de cadaquén.
PE.3 - O contido do plan de prevención nun
centro de traballo relacionado co sector do
ciclo.

S

20

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

•

PE.4 - O proxecto dun plan de emerxencia e
evacuación para unha pequena empresa
relacionada con sector do ciclo.

S

20

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.

•

PE.5 - Os protocolos de actuación en caso
de emerxencia.

S

15
TOTAL

4.3.e) Contidos
Contidos
Planificación da prevención na empresa.
Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.
Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.
Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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Contidos
Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Análise do Plan de
Prevención de Riscos
laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

•

Presentación
audiovisual por parte do
profesorado.

•

Recollida de
información a través de
apuntes e anotacións.

•

Lecturas relacionadas
coa explicación.

•

•

Preparación de
exercicios e
cuestionarios.

Procura de información
na rede sobre os
contidos de actividade.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Síntese da actividade e
exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As situacións
axeitadas ante situacións
de emerxencia.

•

PE.2 - O establecemento
do ámbito dunha
prevención integrada nas
actividades da empresa
e a determinación das
responsabilidades e
funcións de cadaquén.
PE.3 - O contido do plan
de prevención nun centro
de traballo relacionado
co sector do ciclo.
PE.4 - O proxecto dun
plan de emerxencia e
evacuación para unha
pequena empresa
relacionada con sector
do ciclo.

•

•

•

PE.5 - Os protocolos de
actuación en caso de
emerxencia.

•

TO.1 - A importancia da
existencia dun plan
preventivo na empresa.
TOTAL
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Duración
(sesións)

9,0

9,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

4

Duración

As relacións laborais

44

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1

Explicación da orixe do dereito do traballo, as súas fontes e a
aplicación das mesmas

3,0

2.1 Coñecer os principais organismos que interveñen nas relacións laborais

2

Procura de información e explicación dos principais
organismos que interveñen nas relacións laborais

3,0

3.1 Coñecer os elementos esenciais do contrato de traballo

3

Explicación do concepto de contrato de traballo cos seus
elementos esenciais, e búsqueda na web dos diferentes tipos
de contratos e as súas características

6,0

4.1 Coñecer e valorar os principais dereitos e obrigas de empresarios e
traballadores dentro do ámbito do contrato de tr

4

Análise dos dereitos e obrigas de empresarios e traballadores
dentro do ámbito do contrato de traballo

3,0

5.1 Coñecer as condicións de traballo establecidas no convenio colectivo do
sector

5

Análise do convenio colectivo do sector

5,0

6.1 Valorar as medida establecidas pola lexislación para a igualdade efectiva
entre homes e mulleres e para a conciliación da vida laboral e familiar

6

Descrición das medidas de igualdade e de conciliación da vida
laboral e familiar

3,0

7.1 Coñecer e identificar os elementos que integran o recibo de salarios.

7

Análise do recibo de salario

7,0

8.1 Identificar as causas e efectos da modificación, suspensión e extinción do
contrato de traballo

8

Identificación das causas e efectos da modificación,
suspensión e extinción do contrato de traballo

7,0

9.1 Coñecer os órganos de representación na empresa

9

Explicación sobre os sindicatos, as asociacións empresariais e
os órganos de representación dos traballadores na empresa

3,0

10

Definición dos conflitos colectivos e os procedementos para a
súa solución

2,0

11

Identificar os novos contornos de organización de traballo

2,0

1.1 Valorar o dereito do traballo
1.2 Coñecer as fontes do dereito laboral
1.3 Saber nun caso concreto cal é a fonte de aplicación do dereito laboral

3.2 Diferenciar os distintos tipos de contratos de traballo
3.3 Identificar medidas de fomento da contratación a determinados colectivos

9.2 Valorar a función dos sindicatos e as asociacións empresariais dentro do
Estado
10.1 Identificar os conflitos colectivos
10.2 Coñecer os procedementos de solución dos mesmos
11.1 Identificar os novos contornos de organización de traballo

TOTAL

44

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - O ámbito de aplicación, fontes e
principios de aplicación do dereito do
traballo

S

7

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

•

PE.2 - Os principais organismo que
interveñen na relación laboral

S

5

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.

•

PE.3 - Os elementos esenciais dun contrato
de traballo

S

7

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

•

PE.4 - As modalidades de contratación e as
medidas de fomento da contratación a
determinados colectivos

S

12

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

•

TO.1 - Os dereitos e obrigas que se recolle
na normativa laboral

S

8

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.
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.

•

PE.5 - As condicións pactadas no convenio
colectivo aplicable

S

12

•

TO.2 - A conciliación da vida laboral e
familiar e sobre a igualdade efectiva entre
homes e mulleres

S

8

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

•

PE.6 - O recibo de salarios

S

12

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

•

PE.7 - As causas e os efectos da
modificación, suspensión e extinción da
relación laboral

S

12

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

•

PE.8 - Os órganos de representación das
persoas traballadoras na empresa

S

7

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

•

PE.9 - Os conflitos colectivos na empresa e
os procedementos de solución

S

7

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

•

PE.10 - As características definitorias dos
novos contornos de organización do traballo

S

3
TOTAL

4.4.e) Contidos
Contidos
Dereito do traballo.
0Representación das persoas traballadoras na empresa.
Conflitos colectivos.
Novos contornos de organización do traballo.
Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.
Análise da relación laboral individual.
Dereitos e deberes derivados da relación laboral.
Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.
Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
Sindicatos de traballadores e asociacións empresariais.
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4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Explicación da orixe do
dereito do traballo, as súas
fontes e a aplicación das
mesmas

Procura de información e
explicación dos principais
organismos que interveñen
nas relacións laborais

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Exposición e
presentación na aula.

Explicación sobre os
principais organismos
que interveñen na
RRLL.

Alumnado
(tarefas)

•

Coller apuntes e
anotacións.

•

Realización de
exercicios teóricos e
prácticos.

•

•
Explicación do concepto de
contrato de traballo cos
seus elementos esenciais,
e búsqueda na web dos
diferentes tipos de
contratos e as súas
características

•

Explicación do contrato
de traballo e os seus
elementos esenciais.

•

Análise dos dereitos e
obrigas de empresarios e
traballadores dentro do
ámbito do contrato de
traballo

Análise do convenio
colectivo do sector

•

Facilitar ao alumnado a
busqueda do convenio
colectivo do sector de
cara ao seu análise.

Aula virtual.

•

Proxector

•

Apuntamentos

•

Ordenadores

•

Proxector

Información sobre os
contratos de traballo, as
súas modalidades e as
medidas de fomento á
contratación.

•

Resolución de
exercicios.

•

Computadoras

•

Resolución de
exercicios.

•

Proxector

•

Información sobre
dereitos e obrigas de
ambas partes.

•

Computadoras

•

Proxector

Análise das condicións
establecidas no
convenio colectivo do
sector.

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

•

Busquedas na web de
diferentes tipos de
contratos e as súas
características, así
como os contratos
bonificados. Facer unha
posta en común.
Resolución de
exercicios.

•

Explicación dos
dereitos e obrigas
dentro do ámbito do
contrato de traballo.
Búsqueda de
información en prensa
e na lexislación sobre
dereitos e obrigas de
traballadores e
empresarios.

•

Resolución de
exercicios.

•

Analizar as condicións
de traballo estabrecidas
no convenio colectivo,
comparándoas coas
estabrecidas no ET e
outras normas laborais.

•

•

Coordinar unha posta
en común da
información obtida polo
alumnado dos
diferentes tipos de
contrato.
Realizar anotacións e
apuntes.

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Libros de texto.

•

•

Realización de
exercicios teóricos e
prácticos.

Como e con que
se valora

•

•

Procura de información
sobre os principais
organismos que
interveñen nas RRLL.
Resolución de
exercicios.

•

•

Resultados ou produtos

Con que

Síntese da unidade
didáctica e exercicios
resoltos.
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Duración
(sesións)

•

PE.1 - O ámbito de
aplicación, fontes e
principios de aplicación
do dereito do traballo

3,0

•

PE.2 - Os principais
organismo que
interveñen na relación
laboral

3,0

•

PE.3 - Os elementos
esenciais dun contrato
de traballo

6,0

•

TO.1 - Os dereitos e
obrigas que se recolle na
normativa laboral

3,0

•

PE.5 - As condicións
pactadas no convenio
colectivo aplicable

5,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Descrición das medidas de
igualdade e de conciliación
da vida laboral e familiar

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación as medidas
que a lexislación
establece para a
igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Análise do recibo de salario

•

Exposición dos
elementos que
compoñen o recibo de
salarios e o seu cálculo.

Explicación do que
significa a conciliación
da vida laboral e
familiar, e das medidas
que a lexislación
estrabrece para
favorecela.
Resolución de
exercicios.

•

Búsqueda de
lexislación ao respecto.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

•

•
Identificación das causas e
efectos da modificación,
suspensión e extinción do
contrato de traballo

Explicación sobre os
sindicatos, as asociacións
empresariais e os órganos
de representación dos
traballadores na empresa

Definición dos conflitos
colectivos e os
procedementos para a súa
solución

•

•

•

Explicación das causas
e efectos da
modificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo.

Explicación sobre os
sindicatos, asociacións
empresariais e órganos
de representación dos
traballadores na
empresa.

Explicación dos
conflictos colectivos e
os procedementos para
a súa solución.

•

•

Expoñerlle ao
alumnado as novas
contornas de
organización de
traballo.

•

•

Identificación das
diferentes partes da
nómina por parte do
alumnado.
Exercicios resoltos polo
alumnado.

•

Exercicios resoltos polo
alumnado.

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Duración
(sesións)

3,0

•

PE.4 - As modalidades
de contratación e as
medidas de fomento da
contratación a
determinados colectivos

•

TO.2 - A conciliación da
vida laboral e familiar e
sobre a igualdade
efectiva entre homes e
mulleres

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.6 - O recibo de
salarios

7,0

•

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

7,0

•

Fotocopias

PE.7 - As causas e os
efectos da modificación,
suspensión e extinción
da relación laboral

•

Calculadora

•

Resolución de
exercicios.

•

Medios informáticos,
aula virtual.

•

PE.8 - Os órganos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa

3,0

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Información recollida en
prensa.

•

Medios informáticos,
aula virtual.

•

2,0

Busqueda na prensa de
conflictos colectivos
e/ou como se
solucionaron.
Resolución de
exercicios.

•

Exercicios resaltos
polos alumnos/as.

PE.8 - Os órganos de
representación das
persoas traballadoras na
empresa
PE.9 - Os conflitos
colectivos na empresa e
os procedementos de
solución

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Apuntes e textos.

2,0

•

Comentar un texto
relacionado coa
actividade.

•

Ejercicios resaltos polo
alumnos.

PE.10 - As
características
definitorias dos novos
contornos de
organización do traballo

•

Resolución de
exercicios.
TOTAL

44,0

•

Recollida de apuntes.

•

Búsqueda de
información sobre
sindicatos e
asociacións
empresariais.

•

Resolución de
exercicios.

•
•

•
Identificar os novos
contornos de organización
de traballo

Resolución de
exercicios.

Información sobre as
medidas de conciliación
da vida laboral e
familiar e sobre a
igualdade efectiva entre
homes e mulleres.

Con que
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•

•

Medios informáticos.

•
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

A Seguridade Social

10

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Explicación do sistema de Seguridade Social en España.

3,0

2.1 Identificar e calcular prestacións contributivas da Seguridade Social.

2

Explicación e cálculo de prestacións contributivas da
Seguridade Social.

4,0

3.1 Calcular a prestación por desemprego.

3

Explicación e cálculo da prestación por desemprego.

3,0

1.1 Valorar o sistema de Seguridade Social como piar esencial do estado
social.
1.2 Coñecer a estructura do sistema de Seguridade Social en España.
1.3 dentificar os principais dereitos e obrigas de traballadores e empresas en
materia de Seguridade Social

TOTAL

10

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a
mellora da calidade de vida da cidadanía.

•

TO.1 - O valor do papel da S.S. como piar
esencial do estado social

S

20

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

•

PE.1 - A función e a estrutura do sistema de
SS

S

20

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa
traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa.

•

PE.2 - A identificación das bases de
cotización á SS dunha persoa traballadora e
as cotas correspondentes a ela e á empresa

S

20

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.

•

PE.3 - As principais prestacións
contributivas da SS

S

20

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.

•

PE.4 - Prestacións por desemprego

S

20

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
A seguridade social como piar do estado social.
Estrutura do sistema de seguridade social.
Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.
Protección por desemprego.
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Contidos
Prestacións contributivas da seguridade social.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Explicación do sistema de
Seguridade Social en
España.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación dos
contidos e aclaracións
de dúbidas.

Alumnado
(tarefas)

•

Selección de
actividades e correción
das mesmas.

•

Recollida de apuntes e
anotacións, procura de
información na rede
sobre á SS.
Resolución de
actividades propostas.

•

Explicación e cálculo de
prestacións contributivas da
Seguridade Social.

Explicación e cálculo da
prestación por desemprego.

•

•

Explicación dos
contidos da actividade
e aclaración de
dúbidas.

Explicación dos
contidos e aclaración
de dúbidas.

•

Proposta de
actividades.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Procura de información
na rede.

•

Resolución de
actividades.

•

Resolución de
exercicios.

Resultados ou produtos

•

Esquema do tema e
actividades propostas.

•

•

Resolución de
actividades.

•

•

Exercicios resoltos.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Medios informáticos,
aula virtual.

Medios informáticos,
aula virtual.

3,0

•

PE.1 - A función e a
estrutura do sistema de
SS

•

PE.2 - A identificación
das bases de cotización
á SS dunha persoa
traballadora e as cotas
correspondentes a ela e
á empresa

•

TO.1 - O valor do papel
da S.S. como piar
esencial do estado social

•

PE.3 - As principais
prestacións contributivas
da SS

4,0

•

PE.3 - As principais
prestacións contributivas
da SS

3,0

•

PE.4 - Prestacións por
desemprego
TOTAL
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Duración
(sesións)

10,0
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

A procura de emprego

14

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Analizar o sector profesional do título.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Estudo dos itinerarios formativos relacionados co sector.

5,0

2

Estudo do proceso de procura de empreg

9,0

1.2 Elaborar itinerario formativo profesional.
1.3 Valorar a importancia da formación permanente.
1.4 Identificar os propios intereses e capacidades.
2.1 Identificar fontes de procura de emprego.
2.2 Empregar axeitadamente as técnicas e instrumentos de procura de
emprego.
2.3 Valorar as posibilidades de emprego dentro da UE.
2.4 Identificar o autoemprego como unha posibilidade mais de acceso ao
mercado de traballo.
2.5 Valorar o principio de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego
e nas condicións de traballo
TOTAL

14

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - A valoración das propias actitudes,
motivacións, aspiracións e capacidades que
permiten a toma de decisións profesionais.

S

8

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

•

S

8

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

•

TO.2 - A toma de conciencia da importancia
da formación permanente como factor clave
para a empregabilidade e a adaptación ás
exixencias do proceso produtivo.
TO.3 - A valoración de oportunidades de
formación e emprego noutros estados da
UE.

S

8

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

•

S

8

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional
de técnico en vídeo disc-jockey e son.

•

TO.4 - A valoración do principio de non
discriminación e de igualdade de
oportunidades no acceso ao emprego e nas
condicións de traballo.
TO.5 - O deseño dos itinerarios formativos
profesionais relacionados con perfíl
profesional de técnico no sector.

S

8
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.6 - A determinación das competencias e
capacidades requeridas para a actividade
profesinal relacionada co perfíl do título, e
sobre a selección da fomación precisa para
mellorar e permitir unha axeitada inserción
laboral.

S

8

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

•

TO.7 - A identificación das principais fontes
de emprego e de inderción laboral no
sector.

S

22

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

•

TO.8 - O emprego axeitado das técnicas e
instrumentos de procura de emprego.

S

22

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados
co título.

•

TO.9 - A previsión de alternativas de
autoemprego nos sectores profesionais
relacionados co título.

S

8

TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.
Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.
Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Definición e análise do sector profesional do título de técnico en vídeo disc-jockey e son.
Proceso de toma de decisións.
Proceso de procura de emprego no sector de actividade.
Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Estudo dos itinerarios
formativos relacionados co
sector.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Presentación e breve
descrición dos
conceptos a
desenvolver nesta
actividade.

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Estudo do proceso de
procura de empreg

•

Presentación e
explicación dos
principais conceptos da
actividade.

•

•

Resultados ou produtos

Deberán identificar as
súas propias
aspiracións,
motivacións, actitudes e
capacidades de cara a
unha axeitada toma de
decisións profesionais.
Procura de información
sobre o sector e sobre
as competencias e
capacidades requeridas
para a actividade
profesional relacionada
co perfil do título.
Deberán deseñar o seu
propio itinerario
formativo profesional e
valorar a importancia
de formación
permanente.

•

Exercicios resoltos.

Procura de emprego a
través de diversas
fontes e alternativas de
autoemprego no sector
Uso de diversas
técnicas e instrumentos
de procura de emprego
tendo en conta a
posibilidade de traballar
noutro estado da UE.

•

Realización de diversos
documentos
relacionados: CV, CV
europeo, carta de
presentación.

•

Coñecemento de
diversas fontes de
procura de emprego e
das técnicas e
instrumentos para isto.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Medios informáticos,
aula virtual.

•

TO.2 - A toma de
conciencia da
importancia da formación
permanente como factor
clave para a
empregabilidade e a
adaptación ás exixencias
do proceso produtivo.

•

TO.3 - A valoración de
oportunidades de
formación e emprego
noutros estados da UE.
TO.5 - O deseño dos
itinerarios formativos
profesionais
relacionados con perfíl
profesional de técnico no
sector.

•

•

•

Textos, medios
informáticos.

•

•

TO.2 - A toma de
conciencia da
importancia da formación
permanente como factor
clave para a
empregabilidade e a
adaptación ás exixencias
do proceso produtivo.

•

TO.3 - A valoración de
oportunidades de
formación e emprego
noutros estados da UE.
TO.4 - A valoración do
principio de non
discriminación e de
igualdade de
oportunidades no acceso
ao emprego e nas
condicións de traballo.
TO.7 - A identificación
das principais fontes de
emprego e de inderción
laboral no sector.
TO.8 - O emprego
axeitado das técnicas e
instrumentos de procura
de emprego.
TO.9 - A previsión de
alternativas de
autoemprego nos
sectores profesionais
relacionados co título.

•

•

•

•
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TO.6 - A determinación
das competencias e
capacidades requeridas
para a actividade
profesinal relacionada co
perfíl do título, e sobre a
selección da fomación
precisa para mellorar e
permitir unha axeitada
inserción laboral.
TO.1 - A valoración das
propias actitudes,
motivacións, aspiracións
e capacidades que
permiten a toma de
decisións profesionais.

Duración
(sesións)

5,0

9,0
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TOTAL
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

7

Duración

O traballo en equipo e a xestión de conflictos

6

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Saber traballar en equipo dun xeito eficaz.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

O traballo en equipo.

4,0

2

Os conflitos.

2,0

1.2 Valorar o traballo en equipo.
2.1 Identificar procedementos para a resolución de conflitos.

TOTAL

6

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Identificación de equipos de traballo.

S

14

•

PE.1 - As características do equipo de
traballo eficaz fronte a ineficaces.

S

14

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

•

TO.2 - A adopción responsable dos papeis
asignados para a eficacia e eficiencia do
equipo de traballo.

S

15

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

•

S

14

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

•

PE.2 - O uso axeitado das técnicas de
comunicación no equipo de traballo para
recibir e transmitir instruccións e coordinar
tarefas.
PE.3 - Procedementos para a resolución de
conflictos identificados no seo do equipo de
traballo.

S

15

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

•

TO.3 - A aceptación responsable das
decisións adoptadas no seo do equipo de
traballo.

S

14

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos
obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros.

•

TO.4 - Os obxectivos acadados polo equipo
en relación cos estabrecidos, e coa
participación responsable e activa dos seus
membros.

S

14

TOTAL

4.7.e) Contidos
Contidos
Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.
Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.
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Contidos
Equipos no sector do son e de animación músico-visual segundo as funcións que desempeñen.
Dinámicas de grupo.
Equipos de traballo eficaces e eficientes.
Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.
Conflito: características, tipos, causas e etapas.
Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
O traballo en equipo.

Os conflitos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación dos
contidos e propostas de
actividades.

•

Dirección dun role
playing.

•

Exposición sobre os
contidos da Unidade e
proposta de
actividades.

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Esquema de contidos e
actividades resoltas.

•

Role playing sobre
toma de decisións en
grupo.

•

Role playing sobre
toma de decisións en
grupo.

•

Resolución de
actividades.

•

Recollida de apuntes e
anotacións.

•

Resolución de
actividades.

•

Esquema de contidos e
actividades resoltas.

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Computadoras, aula
virtual e proxector.

Computadoras, aula
virtual e proxector.

•

PE.1 - As características
do equipo de traballo
eficaz fronte a ineficaces.

•

PE.2 - O uso axeitado
das técnicas de
comunicación no equipo
de traballo para recibir e
transmitir instruccións e
coordinar tarefas.

•

TO.1 - Identificación de
equipos de traballo.

•

TO.2 - A adopción
responsable dos papeis
asignados para a
eficacia e eficiencia do
equipo de traballo.

•

TO.3 - A aceptación
responsable das
decisións adoptadas no
seo do equipo de
traballo.

•

TO.4 - Os obxectivos
acadados polo equipo en
relación cos
estabrecidos, e coa
participación
responsable e activa dos
seus membros.
PE.3 - Procedementos
para a resolución de
conflictos identificados
no seo do equipo de
traballo.

•

TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:
- Identificar as diversas fontes do Dereito Laboral para podelas consultar en caso de necesidade.
- Recoñecer os dereitos e deberes dos traballadores, así como os deberes e potestades dos empresarios.
- Identificar os elementos que caracterizan un contrato de traballo e sabelos aplicar de forma igualitaria e non discriminatoria.
- Distinguir as principais modalidades de contratación laboral.
- Identificar os límites establecidos na normativa respecto a xornada de traballo.
- Diferenciar os tipos de descansos laborais.
- Calcular a liquidación dunha nómina sinxela.
- Identificar as garantías do salario.
- Distinguir os diferentes conceptos que integran a retribución económica do traballo.
- Identificar o concepto e cuantía do salario mínimo.
- Diferenciar a representación unitaria da representación sindical.
- Identificar a forma de elección e as garantías dos representantes dos traballadores.
- Diferenciar as funcións dos sindicatos e das asociacións de empresarios.
- Describir as partes dun convenio colectivo e o contido mínimo.
- Delimitar os medios de presión dos traballadores e empresarios nun conflito colectivo.
- Identificar as condicións da modificación do contrato de traballo e as opcións dos traballladores.
- Identificar as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo.
- Identificar as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo.
- Calcular a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia da extinción do contrato de traballo.
- Diferenciar os distintos réximes da Seguridade Social para coñecer as súas características.
- Distinguir as diferentes obrigacións de empresarios e traballadores respecto da Seguridade Social para o cumprimento adecuado da normativa
vixente.
- Identificar as bases de cotización e as cotas obreiras e empresariais co fin de liquidar os seguros sociais.
- Identificar as diversas continxencias que cobre o sistema da Seguridade Social para poder acollernos a elas e recibir as prestacións
correspondentes.
- Determinar as prestacións correspondentes ás diferentes continxencias protexidas pola Seguridade Social para poder acollernos cando se teña
dereito a elas.
- Recoñecer as posibles situacións legais de desemprego para poder ter dereito á prestación ou subsidio.
- Determinar a duración e a contía da prestación por desemprego a fin de poder aplicalas a casos concretos.
- Identificar os elementos fundamentais do funcionamento dun grupo de traballo, así como a tipoloxía e as funcións dos seus compoñentes, co fin
de ter un criterio para valorar as vantaxes do traballo en equipo.
- Coñecer as formas de traballar en equipo, as dinámicas grupales e as fases de desenvolvemento dun equipo de traballo para poder insertarse
nun equipo de traballo.
- Coñecer os roles nos equipos de traballo de modo que se poida colaborar, dirixir ou cumprir ordes de xeito eficaz para o funcionamento do grupo.
- Identificar e distinguir os diferentes factores que poden xerar conflitos para analizar as súas causas e determinar as súas poibles consecuencias.
- Describir as diferentes opcións de resolución de conflitos que permitan adoptar as medidas correctoras adecuadas a cada csaso.
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- Identificar a diferenza entre datos e opinións no discurso argumentativo dunha negociación para valorar os diferentes intereses e posturas de
quen desenvolve o discurso.
- Analizar a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividad co fin de aplicar técnicas de comunicación grupal.
- Coñecer as tácticas, as pautas e as fases da negociación co fin de interaccionar coas partes que tratan de resolver un conflito.
- Coñecer os principais conceptos básicos establecidos na LPRL.
- Coñecer os dereitos e os deberes dos traballadores e materia de PRL.
- Identificar os principais factores de risco laboral.
- Coñecer os danos derivados do traballo.
- Coñecer como avaliar os riscos derivados do sector de actividade relacionado co título.
- Coñecer as modalidades de organización da prevención na empresa.
- Coñecer os órganos de representación e participación dos traballadores en materia de PRL.
- Identificar as fases de elaboración dun plan de emerxencia e evacuación.
- Elaborar un Plan de prevención de una empresa do sector.
- Identificar os itinerarios formativos relacionados co título.
- Coñecer o proceso de procura de emprego tanto como traballador por conta propia ou allea.
Criterios de cualificación:
Estos criterios precisan dunha articulación a través dunha serie de mecanismos que permitan coñecer, tanto ao profesorado que puntuará como ao
alumnado que acadou as mínimos exixibles, como se valorarán finalmente as actividades que dun ou outro tipo se efectúen.
En consecuencia precísase estabrecer unhas regras de valoración que traduzan en termos de 1 a 10 os criterios contemplados no ciclo.
Asi para a cualificación positiva é preciso que o alumnado cumpra os seguinte:
1. Actitude e participación nas actividades propostas polo profesorado para o coñecemento e aprendizaxe do módulo.
2. Superación das probas, actividades e exercicios prácticos.
3. O máximo de faltas de asistencia sen xustificar, para ter dereito á avaliación continua, estabrecese nun 10% do total das horas prevista no
módulo.
AVALIACIÓN
A avaliación será continua en canto que estará inmersa no proceso de ensinanza e aprendizaxe do alumnado. Ao remate deste proceso, haberá
unha cualificación final que, dacordo con dita avaliación continua, valorará os resultados acadados polo alumnado.
Os criterios para determinar se o alumnado superou ou non o módulo, redúcense prácticamente a un, e este criterio "unico" non é outro senón o
que se acaden o mínimos exixibles propostos.
Atenderemos a:
Avaliación formativa: Entendida como proceso de avaliación continua que se pode levar a cabo mediante as técnicas do anecdotario e o control do
traballo diario das actividades.
Para avaliar os feitos e conceptos acudiremos a cuestionarios de preguntas concretas. Á comparación, a enumeración razoada de vantaxes e
inconvenientes, elaboración de mapas conceptuais, xerarquización entre os diferentes conceptos, resolución de problemas; son procedementos
indicadores da comprensión significativa dos contidos conceptuais.
No que se refire ao control de grao de aprendizaxe e dominio dos procedementos, propoñemos unha actuación que implique a posta en práctica do
procedemento obxecto de control de medición. Comprobaremos se o alumnado é capaz de utilizar o procedemento aprendido en situacións novas,
así como de distinguir o distinto tipo de procedemento que en cada caso é necesario aplicar.
A información sobre o proceso de formación de aptitudes/actitudes, ou sobre o seu cambio, obterase a partir da observación de respostas verbais e
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dos comportamentos do alumnado ante un determinado estímulo, que demande argumentacións, emisión de xuizos ou comportamentos, nos que
aparezan reflectidos os contidos de aptitude e actitude, tanto de tipo global (respeto polas normas de funcionamento da clase, polas ideas dos
demáis, etc), como os referidos á materia en concreto.
Avaliación sumativa: Co obxecto de determinar en que grao se alcanzou a aprendizaxe ao final do periodo de ensino e en función dos obxectivos
estabrecidos e os contidos traballados.
A nota final de cada unha das tres avaliacións resultaría da suma de dous apartados (traballo na aula e probas escritas).
A importancia de cada un destes métodos de avaliación, dependerá dos temas e do alumnado, xa que non todos os casos son iguais. De todos os
xeitos, e con caracter xeral os elementos a considerar para a avaliación positiva do alumnado son o seguintes:
- Traballo diario realizado no aula (valor de 40%).
- Probas escritas de cada parte da materia. (valor de 60%).
Para poder considerarse a materia superada o alumnado deberá obter un mínimo de cinco puntos como nota final, aplicando os tres elementos de
avaliación mencionados, en cada unha das avaliacións do curso.
A proba escrita de cada parte da materia consistirá nun cuestionario con afirmacións para identificar se son verdadeiras ou falsas ou con preguntas
test con elección da alternativa correcta.
Superarán a proba escrita todos aqueles alumnos/as que superen a proba cun 5 sobre 10, unha vez descontados os puntos negativos.
Notas aclaratorias para a realización de probas escritas avaliables:
Salvo autorización expresa, para realizar algunha tarefa en concreto, está prohibido a utilización de teléfonos móbiles, ou calquera outro dispositivo
que poida almacenar información ou que poida ter conexión a internet.
No caso de que se detecte algún alumno/a copiando, solicitaráselle que entregue a proba e comunicaráselle que como consecuencia do feito lle
queda esa proba suspensa.
É de uso obrigado o emprego da Aula Virtual do centro para o seguimento do curso. En caso que as emerxencias sanitarias así o requiran os
contidos serán adaptados para poder cumprir cos obxectivos do curso a través desta ferramenta.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Alumnos con avaliación (trimestre) pendente ,terán a posibilidade de recuperación mediante a superación dunha proba escrita por cada trimestre
que teñan pendente, a celebrar coincidindo coa avaliación final de xuño (1º curso) ou marzo (2º curso) , en relación cos mínimos exixibles e
criterios de avaliación anteriores, e na que deberán obter 5 puntos sobre un total de 10. Ademáis poderáselle encargar actividades e exercicios (un
boletín de actividades) a realizar e que deberán entregar ao docente para a súa corrección e valoración. Terán o apoio do profesorado, e periodos
específicos para dúbidas.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
Os alumnos con perda do dereito á avaliación continua, que serán aqueles alumnos que superen o 10% de faltas de asistencia sen xustificar ao
módulo (procedemento extraordinario) , acreditarán a consecución dos resultados de aprendizaxe superando unha proba escrita de toda a materia
do módulo, coincidindo coa avaliación final de xuño, en relación cos mínimos exixibles e criterios de avaliación anteriores. Deberán obter unha
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puntuación mínima de 5 puntos sobre 10.
Os alumnos co módulo pendente (Alumnos de segundo curso que non acceden á FCT) , aplícase o mesmo sistema que no caso de alumnos con
perda avaliación continua. Ademáis entregaránselle un "boletín de actividades" a realizar que deberán entregar para a súa corrección. Terán o
apoio do profesorado, e periodos específicos para resolver dúbidas.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
O seguemento da programacion efectuarase mediante as reunions periodicas do Departamento de FOL ,e que se efectuaran con caracter
mensual, asi como das reunións dos profesores de cada ciclo.
En caso de que durante o curso se realizaran modificacións na Programación, deberase deixar constancia das mesmas nas Actas das reunións do
Departamento. Do mesmo xeito, reflectirase na Memoria Anual do Departamento de final do curso.
En función dos resultados da avaliación da actividade docente, se se queren incluir propostas de mellora para a do ano seguinte , tamén se
comentarán na Memoria.
AVALIACIÓN DA PROPIA ACTIVIDADE DOCENTE
- Ao longo do curso entregaraselle aos alumnos unha enquisa de avaliación das actividades de aula , na cal anónimamente poidan valorar
determinados aspectos da práctica docente (metodoloxía, actividades, probas de avaliación , recursos, ..) .
- Tamén empregaremos outra enquisa de actividades de aula para o profesorado onde nós mesmos tentaremos avaliar o noso propio labor
docente .

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliacion inicial efectuarase mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar. Esta fichara tratará de coñecer dous aspectos básicos :
por un lado , datos persoais , familiares e laborais que poidan ser de interese, e en segundo lugar detectar os coñecementos previos que teñen
sobre esta materia e os contidos obxecto do seu estudo.
Ademais disto, desenvolverase unha charla grupal na aula co conxunto do alumnado, para obter unha maior información e favorecer o seu
coñecemento mutuo. Se fose preciso, completarase este proceso con entrevistas individuais .
Por ultimo, manterase unha reunión co titor e resto de profesorado do ciclo, para coñecer outra información relevante das súas circunstancias
persoais, académicas,..
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Como as diferencias e a diversidade entre as persoas son un feito insalvable, e que polo tanto non haberá dous alumnos iguais en intereses,
motivacións ou capacidades (ritmo e estilo de aprendizaxe, coñecementos previos) levaremos a cabo unha atención á diversidade e ás
necesidades educativas específicas para garantir un ensino de calidade que permita o desenrolo persoal e unha sociedade máis xusta. Sobre todo
aos alumnos con necesidades especiais, incorporación tardía e de altas capacidades.
AS MEDIDAS ORDINARIAS E XERAIS QUE SE PODEN ADOPTAR SERÁN AS SEGUINTES:
A) Avaliación inicial ao comezo do curso: Mediante unha ficha sinxela que deberán cubrir e entregar, e se fose preciso con entrevistas individuais
ou unha charla grupal na aula. Ademais manterase unha reunión co Dpto. de Orientación e co titor do grupo, para coñecer outra información
relevante das súas circunstancias persoais, académicas,..
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B) Traballo en equipo do profesorado do grupo, establecendo ó comezo do curso os cauces de comunicación e coordinación que se van empregar
durante o ano, en especial co titor, para realizar un seguimento e atención específica á cada alumno/a.
C) Nas clases, con medidas que NON precisan dunha organización moi distinta da habitual e que NON afectan aos elementos prescriptivos do
Currículo:
1. Adaptación dos resultados das Unidades: priorizando, introducindo capacidades complementarias ou alternativas, cunha secuenciación
específica.
2. Adaptación dos contidos: priorizandoos, reordenandoos, introducindo contidos alternativos ou complementarios, secuenciación individualizada.
3. Fixación duns contidos mínimos imprescindibles, comúns para todo o alumnado e que deben acadarse obligatoriamente, respetando os do
Currículo oficial básico.
4. Adaptacións metodolóxicas: Fomentando un clima motivante e participativo, individualizada e adaptada aos ritmos de aprendizaxe, ralentizando
ou acelerando segundo o momento, empregando diversas estratexias (expositivas, deductivas, inductivas...), cun apoio e seguimento
individualizado do traballo,...
5. Adapción dos agrupamentos: formando grupos con alumnado guía que, axudan a outros compañeiros, agrupamentos heteroxéneos ou mixtos
no caso de alumnos extranxeiros ou con outra peculiaridade, grupos flexibles no tempo,..
6. Adaptación das actividades: Variadas, adaptadas, e de diversa dificultade que permitan diferentes grados de profundización: de REFORZO para
os alumnos que precisen fortalecer contidos nos que teñan dificultades e acadar os contidos mínimos, de AMPLIACIÓN para que o alumnado con
especial interese ou capacidades profundice e progrese nos contidos, ABERTAS con autonomía na súa realización,
VOLUNTARIAS, tarefas de RECUPERACIÓN,...
7. Adaptacións na temporalización: flexibilizando a prevista para os Bloques de contidos ou para determinadas Unidades (capacidades ou
contidos).
8. Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos desde diferentes ópticas, adaptándose
ós alumnos/as.
9. Na avaliación: que sexa individualizada e fixe metas en base ás capacidades e nivel inicial de cada un, modificando os instrumentos e
procedementos de avaliación; distintos tipos de probas para comprobar o dominio dos contidos.
ALUMNADO CON DIFICULTADES MODERADAS AUDITIVAS, VISUAIS OU DE MOBILIDIDADE:
Adaptacións de acceso :
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras .
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos, con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado.
Adaptación na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedementos de avaliación. O modo e o tempo de realización
adaptarase á casuística concreta.

ALUMNADO PROCEDENTE DE PROBAS DE ACCESO:
- Realizarase unha avaliación inicial máis completa e unha entrevista persoal co/a alumno/a.
- Seguimento específico mediante titorias individualizadas.
- As actividades faranse de xeito máis progresivo, empregando recursos máis prácticos e funcionais, e con actividades adicionais de reforzo sobre
os contidos máis problemáticos.
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- As actividades realizadas en grupo serán un medio para que outros alumnos/as o axuden.
- Incidirase nos aspectos máis prácticos e funcionais do módulo, tratando de establecer relacións coa experiencia laboral, práctica e coñecementos
previos do alumnado.
ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU DE INCORPORACIÓN TARDÍA:
- Manterase unha entrevista e titorías individuais, para comprobar os seus coñecementos, situación persoal, informarlos da organización xeral do
centro e das clases,...
- Crearase un clima de cordialidade e respeto, sen desigualdades e discriminacións cos compañeiros, fomentando a participación e integración
nos grupos para as actividades.
- Solicitarase a colaboración dalgún alumno/a para que faga de titor-anfitrión os primeiros días.
- Crearanse situacións onde o alumno/a, con motivo das explicacións, comente como é a situación e características no seu país respecto da
cuestión que se estea tratando.
- Empregarase a língua galega como mecanismo de socialización, e fomentando a lectura en castelán e galego de textos relacionados co módulo
e a profesión.
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUAIS :
- Enfoque multidisciplinar e dinámico dos contidos, que lles permita un enfoque global.
- Adaptación das ensinanzas mediante actividades complementarias e de ampliación.
- Crearase un clima na aula onde se sintan aceptados e non discriminados ou excluídos.
- Recomendaranse recursos e bibliografía específica (da Biblioteca do IES e do entorno escolar).
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS SIGNIFICATIVAS:
O alumnado con discapacidades físicas, psíquicas, visuais e sensoriais graves , ou trastornos na personalidade o da conducta, tera unha atención
individualizada e especializada, aplicando os principios de non discriminación e normalización educativa, tendo presente o obxectivo da
integración. De non ser suficientes as medidas ordinarias, e se se precisan modificacións significativas do currículo, estudaranse medidas
específicas, en colaboración co departamento de Orientación, adaptadas as características do alumno/a de cara a favorecer o seu
desenvolvementos persoal e académico.
Atención individualizada respecto do espazo/aula, recursos, tempo e avaliación:
Adaptación de espazo/aula:
- Colocación axeitada na clase, e preto da situación onde está o profesorado para poder manter contacto visual e asegurarse de que atende.
- Procurarase unha posición central e visible, cunha correcta e pausada verbalización.
- Eliminación de barreiras.
- Correcta distribución de espacios e elementos materiais na aula.
- Coidaranse as condicións ambientais da aula, sonoras e de iluminación.
Adaptación dos recursos:
-Con materiais específicos, diversos e variados para tratar os mesmos contidos, adaptándose ao alumnado, e aos recursos que pode utilizar
debido a súa patoloxía, promovendo a súa participación na aula.
-Presentando a idea principal explícitamente ao principio da explicación e focalizando a atención nos conceptos clave.
Adaptación no tempo:
Na realización de cuestións e traballos, flexibilización do tempo de realización adaptándose ás dificultades que pode ter o alumnado.
Na avaliación, individualizada con modificación dos instrumentos e procedemento de avaliación. O modo e o tempo de realización adaptarase á
casuística concreta.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A finalidade da educación debe ser a de incorporar ó alumno/a á sociedade, para o que non só se debe posibilitar a adquisición dos
coñecementos científicos do módulo, senón que tamén é preciso efectuar un tratamento axeitado dos problemas sociais que vivimos na
actualidade como son as guerras, drogas, discriminación, globalización, medio ambente... e que en moitos casos se deben a unha falla de
educación en valores.
A presenza en todos os módulos do Ciclo das ensinanzas de carácter cívico e moral, denominadas temas transversais, ten unha xustificación
importante pola súa relevancia social, para acadar o desenvolvemento persoal e integral do alumnado, e para a construcción dunha sociedade
máis libre, democrática e pacífica.
A inclusión xenérica destes contidos no módulo de FOL farase deste xeito:
A) Incorporandoos coma finalidades específicas a acadar en distintas Unidades.
B) Tratando estos contidos coma actitudes a desenvolver nas Unidades relacionadas.
C) Cunha metodoloxía e actividades específicas que favorecen seu tratamento: bo clima na aula, linguaxe non sexista, actividades grupais,
debates e exposicións,...
D) Tendoos en conta á hora de avaliar, e especialmente nos criterios de avaliación.
Educación para a paz:
Está asociada coa tolerancia, a non violencia, a cooperación internacional.
En RELACIÓNS LABORAIS, na negociación colectiva e na folga inculcarase unha actitude de respeto cara á opinión dos demáis e das maiorías.
Ao tratar as relacións económicas entre países, o comercio internacional e a Unión Europea.
Educación para a saúde e calidade de vida:
Especialmente importante no módulo, pois hai un bloque de contidos adicado específicamente á SAÚDE LABORAL: a importancia de adoptar
medidas de seguridade e hixiene, a prevención de riscos para a mellora da súa saúde e calidade de vida.
Educación vial:
Tamén se introducirá en SAÚDE LABORAL, pois é outro xeito en que se afecta á saúde, mediante o estudo específico das sinalizacións de
seguridade en prevención.
Educación ambiental:
Os problemas do medio ambiente, desenvólvense en SAÚDE LABORAL, incidindo nas repercusións das industriais (riscos físicos, químicos e
biológicos) no ecosistema, a prevención como instrumento de preservación do medio e de mellora da calidade de vida. A necesidade do
cumprimento polas empresas desta normativa.
Educación para o consumidor:
Preténdese dotarlles dun instrumento de análise que permita adoptar actitudes responsables e críticas coma consumidores. En ECONOMIA
introducirase ó explicar a escasez e necesidade de elexir, os mercados e o funcionamento da oferta e demanda.
Educación para a igualdade entre sexos:
En ORIENTACION, corrixindo os prexuízos e discriminacións existentes á hora da elección da profesión ou na selección de persoal . En
RELACIÓNS LABORAIS e SAÚDE LABORAL , a igualdade legal entre homes e mulleres en ambas materias, desterrando a discriminación na
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empresa, e favorecendo o respeto polas mulleres coma traballadoras.
Educación moral e cívica:
Pretende a construcción dun espiritu crítico o desenvolvemento moral da persoa. O respeto polos demais, a convivencia, e o pluralismo. En
RELACIÓNS LABORAIS, a responsabilidade polo traballo ben feito, o comportamento correcto e a cooperación cos compañeiros. Fomentando a
xestión ética da empresa. En SAÚDE LABORAL, a transcendencia humana de prácticas inseguras, a solidaridade nos accidentes. En
ORIENTACIÓN, a ética no proceso de selección de persoal.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares
En colaboración co resto de docentes do Ciclo e da Vicedirección do centro educativo, os alumnos realizarán algunha das seguintes, sempre que a
disponibilidade de horario e orzamento do centro, así o permitan:
1ª PRIMEIROS AUXILIOS
Dirixido aos dous cursos de 1º e 2º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON (Ordinario e Modular).
Dentro do módulo de FOL hai unha unidade didáctica de primeiros auxilios, sería interesante contar cunha persoa especialista, persoal sanitario,
cruz vermella, protección civil... que viñese con material e impartise unha clase práctica ao alumnado.
Para realizar na 1ª avaliación.
Tempo estimado para realizalo: 1 sesión de clase ou máximo 2, dependendo do tempo que crea oportuno o especialista.

2ª OS SINDICATOS E OS REPRESENTACIÓN DOS TRABALLADORES
Dirixido aos dous cursos de 1º de CM VÍDEO DIS-JOCKEY E SON
A representación dos traballadores e as súas funcións tamén é un parte do temario do módulo de FOL, a actividade que se propón é que unha
persoa dunha organización sindical veña ao centro de ensino a transmitirlle ao alumnado a súas vivencias como membro dunha organización
sindical e a situación actual dos sindicatos.
Para realizar na 2ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 ou 2 sesións de clase.
3ª CONFLITOS COLECTIVOS
Dirixido aos dous cursos de 1º de CM VÍDEO DISC-JOCKEY E SON
Tanto concepto, causas, mediación e resolución de conflitos son obxecto de estudo tamén no módulo de FOL, pero considero que para o
alumnado é interesante que unha persoa allea ao ensino e inmersa no mundo da empresa, se é posible con responsabilidades dentro dun comité
de empresa, lles transmita situacións vividas en conflitos colectivos reais.
Para realizar na 3ª avaliación.
Tempo estimado para o relatorio: 1 sesión de clase.

10.Outros apartados
10.1) Metodoloxía didáctica
A metodoloxía didáctica na F.P. específica promoverá a integración dos contidos científicos, tecnolóxicos e organizativos. Asimesmo, favorecerá no
alumnado a capacidade para aprender por sí mesmo e traballar en equipo.
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O enfoque metodolóxico seguido é o do Constructivismo, que parte da filosofía de que é o alumnado quen construe e modifica seus
coñecementos, convirtíndose polo tanto él mesmo no motor da súa propia aprendizaxe. O docente exerce un papel de guía do proceso,
organizando e planificando actividades que permitan plantexar un conflicto cognitivo e modificar os seus esquemas de coñecemento.
Isto implica a necesidade de:
1) Partir dos coñecementos previos do alumnado e das súas capacidades e intereses.
2) Favorecer a adquisición de aprendizaxes significativas, procurando que os novos coñecementos teñan vinculación cos coñecementos previos e
se establezan entre eles relacións sustantivas e estables que permita construir novos significados.
- creación dun conflicto cognitivo na zona de desenvolvemento próximo.
- utilización de material estruturado, claro e organizado.
- motivación do alumnado, actitude activa e esforzada.
3) Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, mediante coñecementos vinculados co contexto socioeconómico e útiles para aplicalos ás
situacións reais do traballo.
4) Posibilitar a capacidade do alumnado para aprender por sí mesmos, de aprender a aprender, de construir e actualizar aprendizaxes
significativas de xeito autónomo.
5) Utilizar unha metodoloxía activa e participativa, onde o alumno/a é o protagonista, e creando un clima favorable na aula que permita a súa
implicación e motivación.
6) Trato interdisciplinar e integrado dos contidos en relación con outros módulos.
Métodos didácticos específicos:
En función do tipo de actividade e finalidades, empregaranse diversos métodos didácticos específicos, entre eles : expositivo, deductivo,
exploratorio-inductivo, de descubrimento guiado, mando directo ou asignación de tarefas, ensino recíproco, de búsqueda de información, de
resolución de conflictos, dinámicas grupais.
Fomento das novas tecnologías da información e comunicación ( TIC ) :
A tecnoloxía ten adquirido un papel protagonista dentro da sociedade actual. O emprego das mesmas pasou de ser algo lúdico a ser unha obriga
derivada da necesidade nos nosos tempos de acceder cada vez máis a un maior nivel de información e a unha actualización constante do
coñecementos polos cambios constantes da sociedade .
Realizaranse moitas actividades que terán como núcleo central as TICs (na aula medios audiovisuais e ordenadores con conexión a intermet), pois
son medios lúdicos e motivadores que impulsan o traballo investigador e creativo, e porque permiten que o alumnado sexa protagonista da súa
aprendizaxe (autoaprendizaxe) e a actualización continua do mesmo.
Fomento da lectura :
Aínda que sendo alumnos que proveñen da ESO ou Bacharelato xa teñen uns hábitos de lectura adquiridos, potenciaremos a lectura de textos
tanto de carácter xeral como de tipo científico propios do módulo e da profesión, especialmente se son en língua galega. Empregaremos xornais,
revistas, textos lexislativos, documentos obtidos na rede ou outro tipo de publicacións especializadas, que serán lidas, comentadas e debatidas en
clase, ou sobre as que terán que facer traballos, para que adquiran o vocabulario e unha fluidez que lles permita expresarse e explicarse nestes
ámbitos dun xeito correcto.
Secuencia de actividades en cada Unidade :
Seleccionaranse por criterios de MOTIVACIÓN, ADAPTACIÓN ,
SIGNIFICACIÓN, VARIEDADE, PROGRESIVIDADE, e seguindo este esquema: do coñecido ó descoñecido, do doado ó difícil, do concreto ó
abstracto, do particular ó xeral.
- Actividades de introducción - motivación: para despertar o interese pola realidade que vai aprender, plantexando un suposto e abrindo un debate,
e presentando un guión da Unidade: finalidades, contidos, actividades, sesións,...
- Actividades de detección dos coñecementos previos: unha avaliación inicial das súas ideas, opinións e acertos ou erros sobre os contidos a
desenvolver.
- Actividades de desenvolvemento: para a explicación, tratamento e asimilación dos contidos da Unidade. Plantexaranse exercicios e supostos,
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correxiranse e atenderanse as posibles dúbidas que poidan quedar pendentes tras o anterior.
- Actividades de síntese - resumo: Facilitan a relación e o enfoque globalizador dos contidos aprendidos (esquemas, mapas
conceptuais, cadros-resumo).
- Actividades de consolidación e afianzación: aplicación en diferentes situacións dos coñecementos adquiridos. Contrastan as novas ideas coas
ideas previas.
- Actividades adicionais: de ampliación (para que o alumnado aventaxados profundice coñecementos), recuperación ou reforzo (alumnado que non
acadan os mínimos exixidos), e complementarias ou extraescolares.
- Actividades de avaliación: Son actividades específicas para para facer os 3 tipos de avaliacións, e que non estiveran cubertas polas actividades
anteriores.
Actividades individuais e agrupamentos de alumnos :
Ademais das actividades individuais concretas que se realizarán (traballo independente segundo o ritmo e capacidades de cada alumno),
potenciarase o traballo en equipo a través de moitas actividades grupais, pois teñen múltiples vantaxes: axudan á socialización e á comunicación
interpersonal, fomentan a responsabilidade e respeto, fortalecen o espírito crítico, reflexión e contraste de ideas.
Os criterios para realizar agrupamentos serán estes : integración (comunicativos e retraídos..), proximidade (social, física),
heteroxeneidade (en capacidades e coñecementos) , flexibilidade na duración e organización. En función do tamaño serán de Gran grupo (todos
os alumnos) , Grupo medio (8-10) e Grupo pequeno (3-4).
Disporase dunha aula virtual para o seguimento das clases e a entrega das tarefas. Ademais servirá de ferramenta no caso de imposibilidade de
dispor de clases presenciais.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

Formación e orientación laboral

2020/2021

0

107

0

Prevención de riscos laborais

2020/2021

0

45

0

Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e
2020/2021
0
62
procura de emprego
(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

0

MP1305
MP1305_12

Nome

MP1305_22

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

SABELA PERNAS SOTO,XESÚS CHAPELA RAMOS,ROI FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (Subst.)

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
(MP1305_12) CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora.
(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) CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras.
(MP1305_22) CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces.
(MP1305_22) CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.
(MP1305_12) CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais.
(MP1305_22) CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as
tarefas.
(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_22) CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo.
(MP1305_12) CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector do son e da animación músico-visual.
(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) CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais.
(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_22) CA2.1 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo.
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1305_12) CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles.
(MP1305_22) CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais.
(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.
(MP1305_22) CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo.
(MP1305_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en vídeo discjockey e son.
(MP1305_22) CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados
colectivos.
(MP1305_22) CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral.
(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) CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral.
(MP1305_22) CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa.
(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_22) CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social.
(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) CA3.3 Determináronse os xeitos de representación 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_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) CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as
funcións de cadaquén.
(MP1305_22) CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais.
(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) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.
(MP1305_22) CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea.
(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.
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Criterios de avaliación do currículo
(MP1305_12) CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia.
(MP1305_12) CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade.
(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 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) CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título.

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

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
(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_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_22) CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo.
(MP1305_12) CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en vídeo discjockey e son.
(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) CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran.
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Criterios de avaliación do currículo
(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_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) CA3.5 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) CA3.7 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) CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título.
(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_12) CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos.
(MP1305_12) CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas.
(MP1305_22) CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en vídeo disc-jockey e son.
(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) CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva:
- Identificar as diversas fontes do Dereito Laboral para podelas consultar en caso de necesidade.
- Recoñecer os dereitos e deberes dos traballadores, así como os deberes e potestades dos empresarios.
- Identificar os elementos que caracterizan un contrato de traballo e sabelos aplicar de forma igualitaria e non discriminatoria.
- Distinguir as principais modalidades de contratación laboral.
- Identificar os límites establecidos na normativa respecto a xornada de traballo.
- Diferenciar os tipos de descansos laborais.
- Calcular a liquidación dunha nómina sinxela.
- Identificar as garantías do salario.
- Distinguir os diferentes conceptos que integran a retribución económica do traballo.
- Identificar o concepto e cuantía do salario mínimo.
- Diferenciar a representación unitaria da representación sindical.
- Identificar a forma de elección e as garantías dos representantes dos traballadores.
- Diferenciar as funcións dos sindicatos e das asociacións de empresarios.
- Describir as partes dun convenio colectivo e o contido mínimo.
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- Delimitar os medios de presión dos traballadores e empresarios nun conflito colectivo.
- Identificar as condicións da modificación do contrato de traballo e as opcións dos traballladores.
- Identificar as causas e os efectos da suspensión do contrato de traballo.
- Identificar as causas e os efectos da extinción do contrato de traballo.
- Calcular a liquidación de haberes que corresponde como consecuencia da extinción do contrato de traballo.
- Diferenciar os distintos réximes da Seguridade Social para coñecer as súas características.
- Distinguir as diferentes obrigacións de empresarios e traballadores respecto da Seguridade Social para o cumprimento adecuado da normativa
vixente.
- Identificar as bases de cotización e as cotas obreiras e empresariais co fin de liquidar os seguros sociais.
- Identificar as diversas continxencias que cobre o sistema da Seguridade Social para poder acollernos a elas e recibir as prestacións
correspondentes.
- Determinar as prestacións correspondentes ás diferentes continxencias protexidas pola Seguridade Social para poder acollernos cando se teña
dereito a elas.
- Recoñecer as posibles situacións legais de desemprego para poder ter dereito á prestación ou subsidio.
- Determinar a duración e a contía da prestación por desemprego a fin de poder aplicalas a casos concretos.
- Identificar os elementos fundamentais do funcionamento dun grupo de traballo, así como a tipoloxía e as funcións dos seus compoñentes, co fin
de ter un criterio para valorar as vantaxes do traballo en equipo.
- Coñecer as formas de traballar en equipo, as dinámicas grupales e as fases de desenvolvemento dun equipo de traballo para poder insertarse
nun equipo de traballo.
- Coñecer os roles nos equipos de traballo de modo que se poida colaborar, dirixir ou cumprir ordes de xeito eficaz para o funcionamento do grupo.
- Identificar e distinguir os diferentes factores que poden xerar conflitos para analizar as súas causas e determinar as súas poibles consecuencias.
- Describir as diferentes opcións de resolución de conflitos que permitan adoptar as medidas correctoras adecuadas a cada csaso.
- Identificar a diferenza entre datos e opinións no discurso argumentativo dunha negociación para valorar os diferentes intereses e posturas de
quen desenvolve o discurso.
- Analizar a importancia do feedback, a escoita activa e a asertividad co fin de aplicar técnicas de comunicación grupal.
- Coñecer as tácticas, as pautas e as fases da negociación co fin de interaccionar coas partes que tratan de resolver un conflito.
- Coñecer os principais conceptos básicos establecidos na LPRL.
- Coñecer os dereitos e os deberes dos traballadores e materia de PRL.
- Identificar os principais factores de risco laboral.
- Coñecer os danos derivados do traballo.
- Coñecer como avaliar os riscos derivados do sector de actividade relacionado co título.
- Coñecer as modalidades de organización da prevención na empresa.
- Coñecer os órganos de representación e participación dos traballadores en materia de PRL.
- Identificar as fases de elaboración dun plan de emerxencia e evacuación.
- Elaborar un Plan de prevención de una empresa do sector.
- Identificar os itinerarios formativos relacionados co título.
- Coñecer o proceso de procura de emprego tanto como traballador por conta propia ou allea.
Criterios de cualificación:
Os coñecementos teóricos suporán un 60% da nota total. Cada pregunta tipo test da proba establecida nos instrumentos de avaliación contará
0,10 puntos, mentres que as preguntas a desenvolver contarán 0,25 cada unha, facendo un total de 10 puntos máximos. As preguntas tipo test
contestadas erróneamente restarán 0,05 puntos para evitar que se aprobe a materia contestando ao chou.
Os coñecementos prácticos suporán un 40% da nota, onde cada exercizo suporá un 25% dese total.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Neste parte avaliaranse os coñecementos teóricos por medio de Probas Escritas que constarán dun total de 50 preguntas tipo test e 25 a
desenvolver, onde se abordarán os mínimos esixibles establecidos nesta programación para a materia.
4.b) Segunda parte da proba
Nesta parte avaliaranse os coñecementos prácticos a través de exercizos cos seguintes supostos:
- Facilitarase un texto no que se describe o entorno dunha empresa do eido audiovisual. O aspirante deberá analizar os factores de risco e os
riscos asociados a eses factores que se poden dar neste entorno, así como as solucións que se poden adoptar para o caso e que deberán ser
contempladas no plan de prevención de riscos da empresa.
- Creación dun currículo para a busca de traballo no seu ámbito, de xeito que se reúnan as característica de eficiencia, información e creatividade.
- O aspirante deberá enfrontarse a un modelo real de nómina onde deberá de calcular, segundo os datos facilitados no apartado de devengos, o
salario bruto correspondente, as bases de cotización e os descontos de IRPF
- Proporase un modelo de contrato onde o aspirante deberá analizar os seus incumprimentos legais ou respecto ao convenio vixente no eido
audiosivual
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1298

Nome
Instalación e montaxe de equipamentos de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

213

255

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

XESÚS CHAPELA RAMOS

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Este módulo desenvolve as funcións correspondentes de montaxe e instalación dos equipamentos de son, así como a verificación e o axuste do
sistema de sonorización para a reproducción nos espectáculos en vivo. O alumnado debe adquirir a polivalencia necesaria traballando coas
técnicas relacionadas coa instalación e a montaxe de infraestruturas de son para producións de audiovisuais e espectáculos, de cara a súa
inserción no mundo laboral en empresas deste sector.

-2-

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

129800
RA1

1
2
3
4

5

Montaxe, desmontaxe e
colocación de equipamentos do
sistema de son
Preinstalación eléctrica para a
conexión dos equipamentos e
os accesorios de son
Fabricación, tiraxe e recollida
das infraestrturas de
cableamento de son
Conexión dos equipamentos e
comprobación do
funcionamento do sistema de
son
Mantemento de equipamentos
de son

desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son
Montaxe dos equipamentos do sistema de son
en producións audiovisuais e en espectáculos.
Preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos
equipamentos e dos accesorios de son en producións
audiovisuais e en espetáculos.
Tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son,
analizando as normas técnicas do seu uso

54

20

54

25

52

20

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

54

20

Mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando
protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de
almacenamento dos equipamentos

41

15

Total:
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RA2

RA3

RA4

RA5

X
X
X
X

X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Montaxe, desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son

54

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Realizar a carga e a descarga dos equipamentos de son

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Realización e montaxe dos equipamentos do sistema de son
en producións audiovisuais

30,0

2

Coñecemento e aplicación das medidas de seguridade persoal
e do equipamento no manexo e instalación de equipos de son

24,0

1.2 Realizar 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.
1.3 Realizar a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e
reprodución de son.
1.4 Orientar as caixas acústicas de acordo coa súa área de cobertura e coas
necesidades do proxecto establecido.
1.5 Verificar que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación
e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e fixación
axeitados.
1.6 Aplicar os cálculos de cargas e as técnicas de rigging axeitadas para a
suspensión de equipamentos no escenario ou no plató de rodaxe.
2.1 Realizar a distribución da carga do equipamento segundo a
documentación técnica establecida.
2.2 Optimizar o aproveitamento do espazo de transporte, así como a súa
descarga e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.
2.3 Aplicar medidas de protección individual e colectiva e as técnicas de
manipulación manual de cargas, estiba e amarre
2.4 Realizar con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos,
colidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.
2.5 Acoutar e marcar o perímetro de protección para garantir a seguridade
das persoas e dos equipamentos.
TOTAL

54

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

TO.1 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

10

•

TO.2 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

10

•

TO.3 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15

•

TO.4 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.5 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15

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.

•

TO.6 - Cálculos de cargas e as técnicas de
rigging

S

10

•

TO.7 - Colocación e montaxe dos
equipamentos de control e mestura de son.

S

15

•

TO.8 - Montaxe e desmontaxe dos
equipamentos

S

10
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Manipulación manual de cargas.
0Simboloxía 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.
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.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Realización e montaxe dos
equipamentos do sistema
de son en producións
audiovisuais - Realízase a
montaxe dos equipamentos
do sistema de son

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Aplicación de cómo se
conectan os distintos
equipos que conforman
un sistema de son para
espectáculos en
directo, diferenciando o
monitoreo PA (Public
Address) do Side Field

Alumnado
(tarefas)

•

Realización de
conexión de equipos de
audio para PA e Side
Field nun entorno
profesional

Resultados ou produtos

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Eslingas, esquemas de
instalación,
equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,...

•

•

•

•

•

•
Coñecemento e aplicación
das medidas de seguridade
persoal e do equipamento
no manexo e instalación de
equipos de son - Analizar
as características aplicando
as técnicas apropiadas que
garantan a seguridade das
persoas d dos
equipamentos.

•

Explicar as medidas de
protección persoal
laboral na manipulación
de cargas, as medidas
de seguridade en
entornos de traballo en
equipo en sets de
rodaxe, platós,
unidades móbiles,
teatros e salas
multiuso,..., onde hai
sistemas especiais de
voadura de equipos de
PA, técnicas de
suxeición con estrobos,
etc

•

Realizar traballos en
equipo de instalación e
recollida de
equipamentos de son
nun set profesional,
interpretando
diagramas de bloques
técnicos e diagramas
de instalación de
equipos audiovisuais

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

Eslingas, esquemas de
instalación,
equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,..

•

•

•

•
•

•

TO.1 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.2 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.3 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.4 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.5 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.6 - Cálculos de
cargas e as técnicas de
rigging

30,0

TO.1 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.2 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.3 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.6 - Cálculos de
cargas e as técnicas de
rigging

24,0

TO.7 - Colocación e
montaxe dos
equipamentos de control
e mestura de son.
TO.8 - Montaxe e
desmontaxe dos
equipamentos
TOTAL
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Duración
(sesións)

54,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

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

54

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.2 Repartir a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases
para equilibrar o consumo.

Duración
(sesións)

Título das actividades
Magnitudes eléctricas

40,0

1.3 Adecuar a sección do cable d acometida para a alimentación do sistema
completo e separando os circuitos de iluminación dos de son
1.4 Comprobar o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no cadro
eléctrico.
1.5 Medir a tensión e outros parámetros eléctricos, resolvendo os problemas
detectados, segundo a normativa técnica correspondente.
1.1 Analizar a documentación técnica da instalación eléctrica do espazo de
traballo.
2

2.1 Comprobar o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o
funcionamento dos dispositivos automáticos.

Compoñentes básicos dos circuitos

14,0

2.2 Levar a cabo o proxecto segundo as súas especificacións.
2.3 Comprobar a conexión e o apertamento dos cables da acometida,
cumprindo a normativa de seguridade
2.4 Aplicar as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na
manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos de
medida
2.5 Velar pola seguridade das persoas e dos equipamentos.
TOTAL

54

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Magnitudes, unidades,
características e uso da corrente eléctica.

S

20

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.

•

TO.2 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.3 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.4 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.5 - Regulamento electrotécnico

S

20
TOTAL
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100
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4.2.e) Contidos
Contidos
Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.
0Grupos electróxenos.
Instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.
Toma de terra.
Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).
Riscos eléctricos.
Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.
Realización de instalacións eléctricas.
Uso da corrente alterna monofásica.
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.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Magnitudes eléctricas Realízase a preinstalación
eléctrica necesaria para a
conexión dos equipamentos
e dos accesorios de son en
producións audiovisuais e
en espectáculos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación das formas
de producion da
enerxía eléctrica, e das
distintas magnitudes e
unidades eléctricas,
xuntos cas fórmulas
físicas e as teorías que
as explican para axudar
á unha mellor
comprensión do
fenómeno eléctrico.
Resolver problemas
prácticos na pizarra,
aplicando as fórmulas,
factores de conversión
ás unidades do Sistema
Internacional, etc.

Alumnado
(tarefas)

•

Facer un resumo e un
esquema da unidade
didáctica

•

Responder exames
teóricos tipo test

•

Resolver exercicios
sobre a Ley de
Coulomb, a Ley de
Ohm, etc., e realizar
conversións de
unidades ás do SI

Resultados ou produtos

•

Problemas de física
aplicados á electriciade
resoltos e exames
teóricos tipo test, e
resumos da unidade
didáctica

-8-

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, software de
edición de textos
gráficos vectoriais,
Internet, proxector,
Dropbox, etc.

•

•

TO.1 - Magnitudes,
unidades, características
e uso da corrente
eléctica.
TO.2 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.3 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.4 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.5 - Regulamento
electrotécnico

Duración
(sesións)

40,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Compoñentes
básicos dos circuitos
eléctricos/electrónicos Valóranse as
especificacións do proxecto
de instalación e a
seguridade das persoas e
dos equipamentos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicar os materiais
conductores, aislantes
e semiconductores, e
cómo lles afectan a
lonxitude, a sección, e
os cambios de
temperatura e de
humedade ós cables.
Poñer isto en relación
coa resistencia e a
resistividade, a
conductancia e a
conductividade dos
materiais conductores,
aislantes, etc.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resolver casos
prácticos aplicando
incrementos de
temperatura, lonxitude
e sección dun
conductor

Resultados ou produtos

•

Resolver casos
prácticos e facer unha
biblioteca de símbolos
dos compoñentes
eléctricos

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, software de
edición de textos
gráficos vectoriais,
Internet, proxector,
Dropbox, etc.

•

•

TO.1 - Magnitudes,
unidades, características
e uso da corrente
eléctica.
TO.5 - Regulamento
electrotécnico

Duración
(sesións)

14,0

Debuxar e nomear os
símbolos dos principais
compoñentes eléctricos
dun circuito

Explicar os
compoñentes básicos
du circuito eléctrico:
diferenciar os circuitos
en serie, paralelos e
mixtos
TOTAL
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54,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Fabricación, tiraxe e recollida das infraestrturas de cableamento de son

52

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Comprobar o estado físico e estético de cables e conectores de diversos
tipos.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son

25,0

2

Soldar cables a conectores de corrente eléctrica e son. Uso do
polímero

27,0

1.2 Substituir os cables e conectadores defectuosos.
1.3 Tirar as acometidas e as liñas entre equipamentos.
1.4 Identificar individualmente os cables utilizados na montaxe.
1.5 Evitar os bucles e a interferencia coas persoas, obxectos e outros
elementos.
1.6 Tomar medidas alternativas, en caso necesario, para a seguridade e a
separación de tipos de sinal.
1.7 Tirar as liñas de conexión polos lugares técnicamente máis axeitados,
seguindo os planos da intalación.
1.8 Evitar a interacción das liñas de conexión coa escenografía e os sistemas
técnicos implicados no proxecto.
1.9 Organizar as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos
para a conservación do material
2.1 Fabricar ou reparar cables de corrente axeitados para conectar o
equipamento de son
2.2 Comprobar o resultado da fabricación ou reparación dos cables.
2.3 Fabricar ou reparar cables para a conexión analóxica ou dixital entre
equipamentos, consideando o estándar do formato ou protocolo de
transmisión dixital axeitado.
2.4 Utilizar conectadores acaídos e comprobar mediante un polímetro ou un
comprobador de cables.
2.5 Fabricar cables axeitados para a comunicación dixital de sinais de control
entre equipamentos segundo o estándar do formato ou protocolo de
transmisión dixital.
2.6 Utilizar os conectadores axeitados e comprobar despois da súa
realización.
2.7 Utilizar os conectadores axeitados e comprobar despois.
TOTAL

52

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

TO.1 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.2 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.3 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.4 - Técnicas de preparación,
enrolamento.

S

15

•

TO.5 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.6 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.7 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.8 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Sinal de audio: micro, liña, altofalante, corrente, rede informática, etc.
0Técnicas de enrolamento de cable simple.
Técnicas de enrolamento de mangas multipar.
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 o 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.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tiraxe e recollida das
infraestruturas de
cableamento de son Realízase a tiraxe e a
recollida das infraestruturas
de cableamento de son
(corrente, audio e control)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicar técnicas de
enrolamento de cable
simple, multipar,
marcaxe de cables...
Explicar a diferencia
entre corriente alterna e
continua, o Reglamento
Electrotécnico de Baixa
Tensión e os posibles
riscos para as persoas
e os equipamentos
electrónicos

Alumnado
(tarefas)

•

Practicar con cables de
proba as técnicas de
enrolamento

•

Debuxar circuitos
importando os símbolos
eléctricos da biblioteca
previamente debuxada.
Realizar a conexión dos
cables de fase, neutro e
terra a un conector e a
unha base múltiple de
enchufes

•

Resultados ou produtos

•

Circuitos debuxados
con liñas bézier e
obxectos vectoriais, e
ensamblar cables
monofásicos a
conectores

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ferramentas de
electricidade:
buscapolos, cinta de
carrocero, polímetro,
cuter, pelacables,
soldador e fío de
estaño,..., ordenador,
proxector

•

•

•

Explicar cómo se
conecta o cable de
fase, neutro e terra a
unha base múltiple de
enchufes e a un
conector simple

•

•

•

•

Soldar cables a conectores
de corrente eléctrica e son.
Uso do polímero Analízanse as normas
técnicas de uso e aplícanse
as técnicas que garantan a
súa conservación e o seu
funcionamento.

•

•

Explicar o sinal de
audio e a cadea de son,
cos seus compoñentes,
conexións balanceadas
e non balanceadas e as
súas aplicacións,
vantaxes e
desvantaxes, etc.
Explicar técnicas de
soldar estas conexións
con fío de estaño
Explicar o uso do
multímetro ou polímetro

•

•

Realizar conexións
balanceadas e non
balanceadas a distintos
conectores de audio
analóxico mono e
estéreo, soldando con
fío de estaño e aplicar
as técnicas para
asegurar que non se
solten
Realizar medicións con
polímetro en bases
múltiples de enchufes,
conectando diversos
receptores e
resistencias, e tamén
facer medicións cos
cables de audio

•

Circuitos debuxados
con liñas bézier e
obxectos vectoriais, e
ensamblar cables
monofásicos a
conectores

•

Ferramentas de
electricidade:
buscapolos, polímetro,
cuter, pelacables,
soldador e fío de
estaño,..., ordenador,
proxector

•
•

•

•

•

TO.1 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.2 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.3 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.5 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.6 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.7 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.8 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.4 - Técnicas de
preparación,
enrolamento.

25,0

27,0

TO.5 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.6 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.7 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.8 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TOTAL
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Duración
(sesións)

52,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Conexión dos equipamentos e comprobación do funcionamento do sistema de son

54

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Avaliar e aplicar os procesos de adaptación de impedancias e
apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Conexión dos equipamentos do sistema de son.

30,0

2

Análise das características dos sinais da cadea de audio

24,0

1.2 Direccionar os sinais mediante paneis de interconexión, subcaixas,
ganchos, etc, segundo documentación técnica do proxecto de son.
1.3 Realizar a conexión entre os equipamentos do sistema.
1.4 Comprobar a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e
saída entre os equipamentos.
1.5 Realizar a conexión de equipamentos de audio con conectadores de
tistintos tipos.
1.6 Marcar e identificar as liñas de conexión entre equipamentos.
1.7 Utilizar os códigos máis habituais no sector e atender ao marcado no
proxecto ou no rider.
1.8 Conectar os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de
caixa, ao número de vías e ao tipo de conectador que cumpran.
2.1 Asignar as entradas e saídas adecuadas ás características e á
documentación do proxecto de intalación.
2.2 Utilizar os adaptadores de conexión apropiados ao tipo de sinal.
2.3 Axustar e calibrar os niveis de entrada e saída, para cada equipamento
de son en si mesmo e con todos os da cadea.
2.4 Conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación, mediante
medidores de sinal.
2.5 Comprobar o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea
de audio.
2.6 Comprobar a cobertura e a presión sonora e rectificar as anomalías
detectadas.
TOTAL

54

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Conexión dos equipamentos

S

10

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

•

TO.2 - Conexión dos equipamentos

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.3 - Conexión dos equipamentos

S

10

•

TO.4 - Conexión dos equipamento

S

10

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.

•

TO.5 - Marcaxe e selección dos cables
apantallados.

S

15

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.

•

TO.6 - Comprobación do sistema de
funcionamento.

S

10

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.

•

TO.7 - Comprobación do sistema de
funcionamento.

S

15

•

TO.8 - Fluxo de xinal a través de todos os
equipamentos da cadea de audio.

S

10

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
Tipos de sinais de audio: características e parámetros estándar
0Adaptadores: 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.
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.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
- 14 -
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Conexión dos
equipamentos do sistema
de son. - Realízase a
conexión dos equipamentos
do sistema de son e
compóbase o
funcionamento do sistema

Análise das características
dos sinais da cadea de
audio - Analízanse as
características dos sinais e
as especificacións do
proxecto.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicar e analizar os
distintos tipos de sinal
de audio na cadea de
son, os distintos tipos
de ruidos, as
magnitudes
electroacústicas, os
conectores de audio
dixitais,... Explicar a
cadea de son para
distintas aplicacións
mediante diagramas de
bloques

•

Explicar e analizar as
características do sinal
de audio e os tipos de
sinais de audio

•

Debuxar diagramas de
bloques e realizar unha
conexión completa dun
sistema de son básico,
para unha pequena
estación de grabación
doméstica

Comprobar se funciona
o sistema de son
básico da práctica
anterior, comparando a
percepción auditiva cos
resultados dunha
grabación de proba,
aplicando núcleos de
ferrita ós cables,
observando posibles
casos de inducións
electromagnéticas, etc.

Resultados ou produtos

•

•

Diagramas de bloques
e montaxe dun sistema
de son básico

Obtención de probas
sonoras que sirvan
para chequear posibles
fallos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Equipamento de son da
cadea de audio,
polímetro, software de
edición de audio:
Audacity, Pro Tools
First, etc.

Equipamento de son da
cadea de audio,
polímetro, software de
edición de audio:
Audacity, Pro Tools
First, etc.

•

TO.3 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.4 - Conexión dos
equipamento

•

TO.5 - Marcaxe e
selección dos cables
apantallados.

•

TO.6 - Comprobación do
sistema de
funcionamento.

•

TO.7 - Comprobación do
sistema de
funcionamento.

•

TO.1 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.2 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.8 - Fluxo de xinal a
través de todos os
equipamentos da cadea
de audio.

TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Mantemento de equipamentos de son

41

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA5 - Realiza o mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de almacenamento dos
equipamentos.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Realizar a limpeza de cada elemento do sistema de son seguindo as
instrucións indicadas por fábrica.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Mantemento preventivo de equipamentos de son.

21,0

2

Protocolos de detección de avarías.

20,0

1.2 Comprobar visual e mecanicamente o estado físico dos equipamentos de
son e os seus accesorios.
1.3 Someter a probas específicas os equipamentos de son e os seus
accesorios, avaliando o seu comportamento.
2.1 Comprobar o funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os
seus accesorios mediante probas específicas (inxección de sinais test).
2.2 Avaliar o comortamento do funcionamento eléctrico dos equipamentos de
son e os seus accesorios con aparellos de medida como polímetros,
xeradores de sinal e osciloscopios.
2.3 Identificar os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de
son e resolver ou propor accións para a súa resolución.
2.4 Aplicar técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de
avarías dos equipamentos de son.
TOTAL

41

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.1 - Técnicas e procedementos de
mantemento preventivo e preditivo de
equipamentos de son.

S

20

•

TO.2 - Ferramentas mecánicas e eléctricas
de mantemento.

S

20

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.

•

TO.3 - Limpeza técnica de equipamentos.

S

20

•

TO.4 - Técnicas de axustes correctivos en
equipamentos e accesorios.

S

20

•

TO.5 - Técnicas de xestión de
almacenamento.

S

20
TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Técnicas e procedementos de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos de son.
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Contidos
Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.
Limpeza técnica de equipamentos.
Técnicas de axustes correctivos en equipamentos e accesorios.
Técnicas de xestión de almacenamento.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Mantemento preventivo de
equipamentos de son. Realízase o mantemento
preventivo de
equipamentos de son.

Protocolos de detección de
avarías. - Protocolos de
detección de avarías e
técnicas de xestión de
almacenamento dos
equipamentos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación de métodos
de mantemento
preventivo de equipos
de son

Explicación de métodos
correctivos de
mantementos de
equipos, técnicas de
localización de avarías,
limpeza, axustes e
xestión do
almacenamento e do
mantemento

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización de
instalación e
almacenamento dun
sistema de son nun
entorno profesional,
levando a cabo os
protocolos de actuación
que eviten danos nos
equipos e nas persoas

Realización de
instalación e
almacenamento dun
sistema de son nun
entorno profesional,
levando a cabo os
protocolos de actuación
para solucionar
posibles danos nos
equipos e nas persoas

Resultados ou produtos

•

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase
de dúas puntas,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carrocero, cinta
illante, cinta
americana,..

Equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,..

•

TO.1 - Técnicas e
procedementos de
mantemento preventivo e
preditivo de
equipamentos de son.

•

TO.2 - Ferramentas
mecánicas e eléctricas
de mantemento.

•

TO.3 - Limpeza técnica
de equipamentos.

•

TO.4 - Técnicas de
axustes correctivos en
equipamentos e
accesorios.
TO.4 - Técnicas de
axustes correctivos en
equipamentos e
accesorios.
TO.5 - Técnicas de
xestión de
almacenamento.

•

•

TOTAL
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MINIMOS EXIXIBEIS
UD 1.
* Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.
* Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.
* Cálculo de circuitos.
* Uso da corrente continua e alterna.
* Diferencias e usos da corrente monofásica e trifásica.
* Características e uso das instalacións eléctricas de alimentación de sistemas de son.
* Cadros e elementos de protección: diferencial, magnetotérmico, fusibles, etc.
* Illamento.
* Instrumentos de medida: uso do polímetro.
* Toma de terra.
* Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).
* Riscos eléctricos.
UD 2.
* 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.
* Sistemas de suxeición e marcaxe de cables.
* Técnicas de enrolamento de cable simple.
* Técnicas de enrolamento de mangas multipar
UD 3.
* 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.
* Rutinas de comprobación da interconexión de equipamentos de son.
* Técnicas de direccionamento do sinal de son.
* 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.
UD 4
* Técnicas e procedementos de mantemento preventivo de equipamentos de son.
* Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.
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* Limpeza técnica de equipamentos.
* Técnicas de xestión de almacenamento
UD5.
* 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.
* Técnicas de suxeición con estrobos. Compoñentes dos estrobos e a súa colocación. Seguridade secundaria. Avaliación da montaxe de estrobos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Faranse tres avaliacións, unha por trimestre, e outra avaliación final.
Para superar cada unha das avaliacións trimestrais o alumno/a deberá:
* Realizar alomenos a metade de todas as actividades e traballos propostos polo profesor para cada unidade didáctica e resolver as mesmas de
forma satisfactoria.
* Superar os exames teórico-prácticos propostos para cada avaliación.
* Demostrar o manexo suficiente do software, hardware e equipamento específico necesario para a realización das diferentes tarefas.
A cualificación positiva de cada avaliación acádase tendo en conta a seguinte porcentaxe:
* Os exercicios e actividades practico-instrumentais,..., supoñerán o 50% da calificación.Cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar
un mínimo de 4 para superar os exames.
* As probas escritas (exames), teorico-prácticas completan o 50% restante. Cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de
4 para superar os exames.
Será necesario aprobar a media de ambas partes (exercicios e actividades practico-instrumentais e probas escritas) para superar a materia.
Avaliación final:
Aqueles alumnos/as que non superen todas ou algunhas das avaliacións terán dereito a realizar un exame final, sendo requisito imprescindible
para poder facer o mesmo ter presentadas e aprobadas alomenos a metade dos traballos propostos ao longo do curso.
No exame final o alumnado terá que facer soamente as partes non superadas ao longo do curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC, identificando os aspectos que non foros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.
No caso de que teña problemas nas actividades escritas, se lle proporcionarán cuestionarios e supostos prácticos tendo en conta os mínimos
- 19 -
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esixibles que non domina.
Se ao final do curso non conseguise unha cualificación positiva, se lle propondrá unha serie de tarefas e probas durante a semana anterior á
avaliación final, que se denominará "período de suficiencia", polo que en ningún caso estas recuperacións puntuarán máis de 5 puntos.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumnado que teñan perdido o dereito á avaliación continua (aquel cuxas faltas sen xustificar superen o 10% das horas totais do módulo) poderá
presentarse a unha proba extraordinaria que se celebrará no mes de xuño e que estará composta de dúas partes:
1. Un exame escrito de tipo cuestionario onde debe demostrar o dominio dos contidos necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA)
do módulo previstos no currículo oficial do mesmo (Decreto 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son)
2. Un exercicio práctico instrumental que estará composto dunha serie de prácticas ou supostos prácticos nos que demostre o dominio dos
coñecementos procedimentales necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA) do módulo previstos no citado currículo oficial.

Para ter a cualificación de 5 (Aprobado) os alumnos e alumnas deben obter como mínimo un 5 en cada unha das partes do exame.
A cualificación final será a media dos dous exames, sempre que se obtivese un mínimo de 5 en cada unha das partes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A praxe docente será avaliada e posta en cuestión a través das vías de rigor: o diálogo cos alumnos, cuestionarios anónimos, observación do
traballo en grupo e observación constante dos progresos segundo os prazos asinados para cada unidade didáctica.
Segundo a marcha, os avatares e o rendemento e capacidades iniciais do grupo, poderían incluírse modificacións nas tarefas asignadas da
programación.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares de cada alumno.
Antes os alumnos cubrirán unha enquisa con preguntas ao respecto.
Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e a súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo
que se estimen oportunas.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Consistirán básicamente no establecemento de tarefas complementarias, según as necesidades dos alumnos con necesidades específicas, co
seguimento do profesor.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadáns e saiban comportarse de forma adecuada
posteriormente no mundo profesional.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias, visitas,..., a empresas do sector e a organismos
relacionados, que lles permitan complementar a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
10.Outros apartados
10.1) Aula virtual
Disponse dunha aula virtual en moodle para a realización e entrega de tarefas.
Servirá como ferramenta de traballo no caso de imposibilidade da realización de clases presenciais.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1298

Nome
Instalación e montaxe de equipamentos de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

213

255

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

XESÚS CHAPELA RAMOS

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Este módulo desenvolve as funcións correspondentes de montaxe e instalación dos equipamentos de son, así como a verificación e o axuste do
sistema de sonorización para a reproducción nos espectáculos en vivo. O alumnado debe adquirir a polivalencia necesaria traballando coas
técnicas relacionadas coa instalación e a montaxe de infraestruturas de son para producións de audiovisuais e espectáculos, de cara a súa
inserción no mundo laboral en empresas deste sector.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

129800
RA1

1
2
3
4

5

Montaxe, desmontaxe e
colocación de equipamentos do
sistema de son
Preinstalación eléctrica para a
conexión dos equipamentos e
os accesorios de son
Fabricación, tiraxe e recollida
das infraestrturas de
cableamento de son
Conexión dos equipamentos e
comprobación do
funcionamento do sistema de
son
Mantemento de equipamentos
de son

desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son
Montaxe dos equipamentos do sistema de son
en producións audiovisuais e en espectáculos.
Preinstalación eléctrica necesaria para a conexión dos
equipamentos e dos accesorios de son en producións
audiovisuais e en espetáculos.
Tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son,
analizando as normas técnicas do seu uso

54

20

54

25

52

20

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

54

20

Mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando
protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de
almacenamento dos equipamentos

41

15

Total:

-3-

255

RA2

RA3

RA4

RA5

X
X
X
X

X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Montaxe, desmontaxe e colocación de equipamentos do sistema de son

54

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Realizar a carga e a descarga dos equipamentos de son

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Realización e montaxe dos equipamentos do sistema de son
en producións audiovisuais

30,0

2

Coñecemento e aplicación das medidas de seguridade persoal
e do equipamento no manexo e instalación de equipos de son

24,0

1.2 Realizar 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.
1.3 Realizar a montaxe dos equipamentos do sistema de amplificación e
reprodución de son.
1.4 Orientar as caixas acústicas de acordo coa súa área de cobertura e coas
necesidades do proxecto establecido.
1.5 Verificar que as fixacións dos equipamentos do sistema de amplificación
e reprodución de son empreguen os elementos de sustentación e fixación
axeitados.
1.6 Aplicar os cálculos de cargas e as técnicas de rigging axeitadas para a
suspensión de equipamentos no escenario ou no plató de rodaxe.
2.1 Realizar a distribución da carga do equipamento segundo a
documentación técnica establecida.
2.2 Optimizar o aproveitamento do espazo de transporte, así como a súa
descarga e a súa colocación posteriores no espazo de traballo.
2.3 Aplicar medidas de protección individual e colectiva e as técnicas de
manipulación manual de cargas, estiba e amarre
2.4 Realizar con celeridade a montaxe e a desmontaxe dos equipamentos,
colidando a seguridade das persoas e dos equipamentos.
2.5 Acoutar e marcar o perímetro de protección para garantir a seguridade
das persoas e dos equipamentos.
TOTAL

54

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

TO.1 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

10

•

TO.2 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

10

•

TO.3 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15

•

TO.4 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.5 - Montaxe, desmontaxe e colocación
de equipamentos do sistema de son.

S

15

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.

•

TO.6 - Cálculos de cargas e as técnicas de
rigging

S

10

•

TO.7 - Colocación e montaxe dos
equipamentos de control e mestura de son.

S

15

•

TO.8 - Montaxe e desmontaxe dos
equipamentos

S

10
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Manipulación manual de cargas.
0Simboloxía 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.
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.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Realización e montaxe dos
equipamentos do sistema
de son en producións
audiovisuais - Realízase a
montaxe dos equipamentos
do sistema de son

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

xplicación de cómo se
conectan os distintos
equipos que conforman
un sistema de son para
espectáculos en
directo, diferenciando o
monitoreo PA (Public
Address) do Side Field

Alumnado
(tarefas)

•

Realización de
conexión de equipos de
audio para PA e Side
Field nun entorno
profesional

Resultados ou produtos

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Eslingas, esquemas de
instalación,
equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,...

•

•

•

•

•

•
Coñecemento e aplicación
das medidas de seguridade
persoal e do equipamento
no manexo e instalación de
equipos de son - Analizar
as características aplicando
as técnicas apropiadas que
garantan a seguridade das
persoas d dos
equipamentos.

•

Explicar as medidas de
protección persoal
laboral na manipulación
de cargas, as medidas
de seguridade en
entornos de traballo en
equipo en sets de
rodaxe, platós,
unidades móbiles,
teatros e salas
multiuso,..., onde hai
sistemas especiais de
voadura de equipos de
PA, técnicas de
suxeición con estrobos,
etc

•

Realizar traballos en
equipo de instalación e
recollida de
equipamentos de son
nun set profesional,
interpretando
diagramas de bloques
técnicos e diagramas
de instalación de
equipos audiovisuais

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

Eslingas, esquemas de
instalación,
equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,..

•

•

•

•
•

•

TO.1 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.2 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.3 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.4 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.5 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.6 - Cálculos de
cargas e as técnicas de
rigging

30,0

TO.1 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.2 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.3 - Montaxe,
desmontaxe e colocación
de equipamentos do
sistema de son.
TO.6 - Cálculos de
cargas e as técnicas de
rigging

24,0

TO.7 - Colocación e
montaxe dos
equipamentos de control
e mestura de son.
TO.8 - Montaxe e
desmontaxe dos
equipamentos
TOTAL
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Duración
(sesións)

54,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

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

54

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Analizar a documentación técnica da instalación eléctrica do espazo de
traballo.

Duración
(sesións)

Título das actividades
Magnitudes eléctricas

40,0

1.2 Repartir a potencia eléctrica requirida polos equipamentos entre as fases
para equilibrar o consumo.
1.3 Adecuar a sección do cable d acometida para a alimentación do sistema
completo e separando os circuitos de iluminación dos de son
1.4 Comprobar o estado da fase ou das fases, o neutro e a terra no cadro
eléctrico.
1.5 Medir a tensión e outros parámetros eléctricos, resolvendo os problemas
detectados, segundo a normativa técnica correspondente.
2

2.1 Comprobar o estado xeral da toma eléctrica, o cadro eléctrico e o
funcionamento dos dispositivos automáticos.

Compoñentes básicos dos circuitos

14,0

2.2 Levar a cabo o proxecto segundo as súas especificacións.
2.3 Comprobar a conexión e o apertamento dos cables da acometida,
cumprindo a normativa de seguridade
2.4 Aplicar as medidas de seguridade e protección persoal requiridas na
manipulación de cadros eléctricos, materiais, ferramentas e equipamentos de
medida
2.5 Velar pola seguridade das persoas e dos equipamentos.
TOTAL

54

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Magnitudes, unidades,
características e uso da corrente eléctica.

S

20

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.

•

TO.2 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.3 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.4 - Realización de instalacións
eléctricas.

S

20

•

TO.5 - Regulamento electrotécnico

S

20
TOTAL
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4.2.e) Contidos
Contidos
Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.
0Grupos electróxenos.
Instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, ohmímetros, etc.
Toma de terra.
Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).
Riscos eléctricos.
Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.
Realización de instalacións eléctricas.
Uso da corrente alterna monofásica.
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.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Magnitudes eléctricas Realízase a preinstalación
eléctrica necesaria para a
conexión dos equipamentos
e dos accesorios de son en
producións audiovisuais e
en espectáculos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación das formas
de producion da
enerxía eléctrica, e das
distintas magnitudes e
unidades eléctricas,
xuntos cas fórmulas
físicas e as teorías que
as explican para axudar
á unha mellor
comprensión do
fenómeno eléctrico.
Resolver problemas
prácticos na pizarra,
aplicando as fórmulas,
factores de conversión
ás unidades do Sistema
Internacional, etc.

Alumnado
(tarefas)

•

Facer un resumo e un
esquema da unidade
didáctica

•

Responder exames
teóricos tipo test

•

Resolver exercicios
sobre a Ley de
Coulomb, a Ley de
Ohm, etc., e realizar
conversións de
unidades ás do SI

Resultados ou produtos

•

Problemas de física
aplicados á electriciade
resoltos e exames
teóricos tipo test, e
resumos da unidade
didáctica
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, software de
edición de textos
gráficos vectoriais,
Internet, proxector,
Dropbox, etc.

•

•

TO.1 - Magnitudes,
unidades, características
e uso da corrente
eléctica.
TO.2 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.3 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.4 - Realización de
instalacións eléctricas.

•

TO.5 - Regulamento
electrotécnico

Duración
(sesións)

40,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Compoñentes
básicos dos circuitos
eléctricos/electrónicos Valóranse as
especificacións do proxecto
de instalación e a
seguridade das persoas e
dos equipamentos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicar os materiais
conductores, aislantes
e semiconductores, e
cómo lles afectan a
lonxitude, a sección, e
os cambios de
temperatura e de
humedade ós cables.
Poñer isto en relación
coa resistencia e a
resistividade, a
conductancia e a
conductividade dos
materiais conductores,
aislantes, etc.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resolver casos
prácticos aplicando
incrementos de
temperatura, lonxitude
e sección dun
conductor

Resultados ou produtos

•

Resolver casos
prácticos e facer unha
biblioteca de símbolos
dos compoñentes
eléctricos

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, software de
edición de textos
gráficos vectoriais,
Internet, proxector,
Dropbox, etc.

•

•

TO.1 - Magnitudes,
unidades, características
e uso da corrente
eléctica.
TO.5 - Regulamento
electrotécnico

Duración
(sesións)

14,0

Debuxar e nomear os
símbolos dos principais
compoñentes eléctricos
dun circuito

Explicar os
compoñentes básicos
du circuito eléctrico:
diferenciar os circuitos
en serie, paralelos e
mixtos
TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Fabricación, tiraxe e recollida das infraestrturas de cableamento de son

52

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Comprobar o estado físico e estético de cables e conectores de diversos
tipos.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tiraxe e recollida das infraestruturas de cableamento de son

25,0

2

Soldar cables a conectores de corrente eléctrica e son. Uso do
polímero

27,0

1.2 Substituir os cables e conectadores defectuosos.
1.3 Tirar as acometidas e as liñas entre equipamentos.
1.4 Identificar individualmente os cables utilizados na montaxe.
1.5 Evitar os bucles e a interferencia coas persoas, obxectos e outros
elementos.
1.6 Tomar medidas alternativas, en caso necesario, para a seguridade e a
separación de tipos de sinal.
1.7 Tirar as liñas de conexión polos lugares técnicamente máis axeitados,
seguindo os planos da intalación.
1.8 Evitar a interacción das liñas de conexión coa escenografía e os sistemas
técnicos implicados no proxecto.
1.9 Organizar as secuencias de recollida de cableamento e equipamentos
para a conservación do material
2.1 Fabricar ou reparar cables de corrente axeitados para conectar o
equipamento de son
2.2 Comprobar o resultado da fabricación ou reparación dos cables.
2.3 Fabricar ou reparar cables para a conexión analóxica ou dixital entre
equipamentos, consideando o estándar do formato ou protocolo de
transmisión dixital axeitado.
2.4 Utilizar conectadores acaídos e comprobar mediante un polímetro ou un
comprobador de cables.
2.5 Fabricar cables axeitados para a comunicación dixital de sinais de control
entre equipamentos segundo o estándar do formato ou protocolo de
transmisión dixital.
2.6 Utilizar os conectadores axeitados e comprobar despois da súa
realización.
2.7 Utilizar os conectadores axeitados e comprobar despois.
TOTAL

52

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación
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Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

TO.1 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.2 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.3 - Normas de uso e características
técnicas dos conectadores e cables.

S

15

•

TO.4 - Técnicas de preparación,
enrolamento.

S

15

•

TO.5 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.6 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.7 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

•

TO.8 - Normas e características técnicas
dos conectadores e cables.

S

10

TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Sinal de audio: micro, liña, altofalante, corrente, rede informática, etc.
0Técnicas de enrolamento de cable simple.
Técnicas de enrolamento de mangas multipar.
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 o 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.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tiraxe e recollida das
infraestruturas de
cableamento de son Realízase a tiraxe e a
recollida das infraestruturas
de cableamento de son
(corrente, audio e control)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicar técnicas de
enrolamento de cable
simple, multipar,
marcaxe de cables...
Explicar a diferencia
entre corriente alterna e
continua, o Reglamento
Electrotécnico de Baixa
Tensión e os posibles
riscos para as persoas
e os equipamentos
electrónicos

Alumnado
(tarefas)

•

Practicar con cables de
proba as técnicas de
enrolamento

•

Debuxar circuitos
importando os símbolos
eléctricos da biblioteca
previamente debuxada.
Realizar a conexión dos
cables de fase, neutro e
terra a un conector e a
unha base múltiple de
enchufes

•

Resultados ou produtos

•

Circuitos debuxados
con liñas bézier e
obxectos vectoriais, e
ensamblar cables
monofásicos a
conectores

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ferramentas de
electricidade:
buscapolos, cinta de
carrocero, polímetro,
cuter, pelacables,
soldador e fío de
estaño,..., ordenador,
proxector

•

•

•

Explicar cómo se
conecta o cable de
fase, neutro e terra a
unha base múltiple de
enchufes e a un
conector simple

•

•

•

•

Soldar cables a conectores
de corrente eléctrica e son.
Uso do polímero Analízanse as normas
técnicas de uso e aplícanse
as técnicas que garantan a
súa conservación e o seu
funcionamento.

•

•

Explicar o sinal de
audio e a cadea de son,
cos seus compoñentes,
conexións balanceadas
e non balanceadas e as
súas aplicacións,
vantaxes e
desvantaxes, etc.
Explicar técnicas de
soldar estas conexións
con fío de estaño
Explicar o uso do
multímetro ou polímetro

•

•

Realizar conexións
balanceadas e non
balanceadas a distintos
conectores de audio
analóxico mono e
estéreo, soldando con
fío de estaño e aplicar
as técnicas para
asegurar que non se
solten
Realizar medicións con
polímetro en bases
múltiples de enchufes,
conectando diversos
receptores e
resistencias, e tamén
facer medicións cos
cables de audio

•

Circuitos debuxados
con liñas bézier e
obxectos vectoriais, e
ensamblar cables
monofásicos a
conectores

•

Ferramentas de
electricidade:
buscapolos, polímetro,
cuter, pelacables,
soldador e fío de
estaño,..., ordenador,
proxector

•
•

•

•

•

TO.1 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.2 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.3 - Normas de uso e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.5 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.6 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.7 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.8 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.4 - Técnicas de
preparación,
enrolamento.

25,0

27,0

TO.5 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.6 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.7 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TO.8 - Normas e
características técnicas
dos conectadores e
cables.
TOTAL
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Duración
(sesións)
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Conexión dos equipamentos e comprobación do funcionamento do sistema de son

54

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Avaliar e aplicar os procesos de adaptación de impedancias e
apantallamento dos sinais de audio na conexión entre equipamentos.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Conexión dos equipamentos do sistema de son.

30,0

2

Análise das características dos sinais da cadea de audio

24,0

1.2 Direccionar os sinais mediante paneis de interconexión, subcaixas,
ganchos, etc, segundo documentación técnica do proxecto de son.
1.3 Realizar a conexión entre os equipamentos do sistema.
1.4 Comprobar a compatibilidade dos niveis requiridos de sinal de entrada e
saída entre os equipamentos.
1.5 Realizar a conexión de equipamentos de audio con conectadores de
tistintos tipos.
1.6 Marcar e identificar as liñas de conexión entre equipamentos.
1.7 Utilizar os códigos máis habituais no sector e atender ao marcado no
proxecto ou no rider.
1.8 Conectar os cables de carga aos altofalantes, atendendo ao tipo de
caixa, ao número de vías e ao tipo de conectador que cumpran.
2.1 Asignar as entradas e saídas adecuadas ás características e á
documentación do proxecto de intalación.
2.2 Utilizar os adaptadores de conexión apropiados ao tipo de sinal.
2.3 Axustar e calibrar os niveis de entrada e saída, para cada equipamento
de son en si mesmo e con todos os da cadea.
2.4 Conseguir a calidade e a funcionalidade da instalación, mediante
medidores de sinal.
2.5 Comprobar o fluxo de sinal a través de todos os equipamentos da cadea
de audio.
2.6 Comprobar a cobertura e a presión sonora e rectificar as anomalías
detectadas.
TOTAL

54

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Conexión dos equipamentos

S

10

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

•

TO.2 - Conexión dos equipamentos

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.3 - Conexión dos equipamentos

S

10

•

TO.4 - Conexión dos equipamento

S

10

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.

•

TO.5 - Marcaxe e selección dos cables
apantallados.

S

15

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.

•

TO.6 - Comprobación do sistema de
funcionamento.

S

10

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.

•

TO.7 - Comprobación do sistema de
funcionamento.

S

15

•

TO.8 - Fluxo de xinal a través de todos os
equipamentos da cadea de audio.

S

10

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
Tipos de sinais de audio: características e parámetros estándar
0Adaptadores: 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.
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.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
- 14 -
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Conexión dos
equipamentos do sistema
de son. - Realízase a
conexión dos equipamentos
do sistema de son e
compóbase o
funcionamento do sistema

Análise das características
dos sinais da cadea de
audio - Analízanse as
características dos sinais e
as especificacións do
proxecto.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Alumnado
(tarefas)

Explicar e analizar os
distintos tipos de sinal
de audio na cadea de
son, os distintos tipos
de ruidos, as
magnitudes
electroacústicas, os
conectores de audio
dixitais,... Explicar a
cadea de son para
distintas aplicacións
mediante diagramas de
bloques

•

Explicar e analizar as
características do sinal
de audio e os tipos de
sinais de audio

•

Debuxar diagramas de
bloques e realizar unha
conexión completa dun
sistema de son básico,
para unha pequena
estación de grabación
doméstica

Comprobar se funciona
o sistema de son
básico da práctica
anterior, comparando a
percepción auditiva cos
resultados dunha
grabación de proba,
aplicando núcleos de
ferrita ós cables,
observando posibles
casos de inducións
electromagnéticas, etc.

Resultados ou produtos

•

•

Diagramas de bloques
e montaxe dun sistema
de son básico

Obtención de probas
sonoras que sirvan
para chequear posibles
fallos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Equipamento de son da
cadea de audio,
polímetro, software de
edición de audio:
Audacity, Pro Tools
First, etc.

Equipamento de son da
cadea de audio,
polímetro, software de
edición de audio:
Audacity, Pro Tools
First, etc.

•

TO.3 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.4 - Conexión dos
equipamento

•

TO.5 - Marcaxe e
selección dos cables
apantallados.

•

TO.6 - Comprobación do
sistema de
funcionamento.

•

TO.7 - Comprobación do
sistema de
funcionamento.

•

TO.1 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.2 - Conexión dos
equipamentos

•

TO.8 - Fluxo de xinal a
través de todos os
equipamentos da cadea
de audio.

TOTAL
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Duración
(sesións)

30,0

24,0

54,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Mantemento de equipamentos de son

41

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA5 - Realiza o mantemento preventivo de equipamentos de son aplicando protocolos de detección de avarías e técnicas de xestión de almacenamento dos
equipamentos.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Realizar a limpeza de cada elemento do sistema de son seguindo as
instrucións indicadas por fábrica.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Mantemento preventivo de equipamentos de son.

21,0

2

Protocolos de detección de avarías.

20,0

1.2 Comprobar visual e mecanicamente o estado físico dos equipamentos de
son e os seus accesorios.
1.3 Someter a probas específicas os equipamentos de son e os seus
accesorios, avaliando o seu comportamento.
2.1 Comprobar o funcionamento eléctrico dos equipamentos de son e os
seus accesorios mediante probas específicas (inxección de sinais test).
2.2 Avaliar o comortamento do funcionamento eléctrico dos equipamentos de
son e os seus accesorios con aparellos de medida como polímetros,
xeradores de sinal e osciloscopios.
2.3 Identificar os fallos de funcionamento dos equipamentos en sistemas de
son e resolver ou propor accións para a súa resolución.
2.4 Aplicar técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de
avarías dos equipamentos de son.
TOTAL

41

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

TO.1 - Técnicas e procedementos de
mantemento preventivo e preditivo de
equipamentos de son.

S

20

•

TO.2 - Ferramentas mecánicas e eléctricas
de mantemento.

S

20

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.

•

TO.3 - Limpeza técnica de equipamentos.

S

20

•

TO.4 - Técnicas de axustes correctivos en
equipamentos e accesorios.

S

20

•

TO.5 - Técnicas de xestión de
almacenamento.

S

20
TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Técnicas e procedementos de mantemento preventivo e preditivo de equipamentos de son.
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Contidos
Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.
Limpeza técnica de equipamentos.
Técnicas de axustes correctivos en equipamentos e accesorios.
Técnicas de xestión de almacenamento.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Mantemento preventivo de
equipamentos de son. Realízase o mantemento
preventivo de
equipamentos de son.

Protocolos de detección de
avarías. - Protocolos de
detección de avarías e
técnicas de xestión de
almacenamento dos
equipamentos.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación de métodos
de mantemento
preventivo de equipos
de son

Explicación de métodos
correctivos de
mantementos de
equipos, técnicas de
localización de avarías,
limpeza, axustes e
xestión do
almacenamento e do
mantemento

Alumnado
(tarefas)

•

•

Realización de
instalación e
almacenamento dun
sistema de son nun
entorno profesional,
levando a cabo os
protocolos de actuación
que eviten danos nos
equipos e nas persoas

Realización de
instalación e
almacenamento dun
sistema de son nun
entorno profesional,
levando a cabo os
protocolos de actuación
para solucionar
posibles danos nos
equipos e nas persoas

Resultados ou produtos

•

•

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

Habituarse ós
protocolos e métodos
de traballo en entornos
profesionais do sector
audiovisual

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase
de dúas puntas,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carrocero, cinta
illante, cinta
americana,..

Equipamento de son da
cadea de audio,
buscapolos,
comprobador de fase,
polímetro, ferramentas
de electricidade, cinta
de carroceiro, cinta
illante, cinta
americana,..

•

TO.1 - Técnicas e
procedementos de
mantemento preventivo e
preditivo de
equipamentos de son.

•

TO.2 - Ferramentas
mecánicas e eléctricas
de mantemento.

•

TO.3 - Limpeza técnica
de equipamentos.

•

TO.4 - Técnicas de
axustes correctivos en
equipamentos e
accesorios.
TO.4 - Técnicas de
axustes correctivos en
equipamentos e
accesorios.
TO.5 - Técnicas de
xestión de
almacenamento.

•

•

TOTAL
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Duración
(sesións)

21,0

20,0

41,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MINIMOS EXIXIBEIS
UD 1.
* Magnitudes e unidades de corrente eléctrica, tensión, carga, potencia e impedancia.
* Tipos e características de cables e conectadores de alimentación eléctrica.
* Cálculo de circuitos.
* Uso da corrente continua e alterna.
* Diferencias e usos da corrente monofásica e trifásica.
* Características e uso das instalacións eléctricas de alimentación de sistemas de son.
* Cadros e elementos de protección: diferencial, magnetotérmico, fusibles, etc.
* Illamento.
* Instrumentos de medida: uso do polímetro.
* Toma de terra.
* Regulamento electrotécnico de baixa tensión (RBT).
* Riscos eléctricos.
UD 2.
* 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.
* Sistemas de suxeición e marcaxe de cables.
* Técnicas de enrolamento de cable simple.
* Técnicas de enrolamento de mangas multipar
UD 3.
* 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.
* Rutinas de comprobación da interconexión de equipamentos de son.
* Técnicas de direccionamento do sinal de son.
* 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.
UD 4
* Técnicas e procedementos de mantemento preventivo de equipamentos de son.
* Ferramentas mecánicas e eléctricas de mantemento.
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* Limpeza técnica de equipamentos.
* Técnicas de xestión de almacenamento
UD5.
* 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.
* Técnicas de suxeición con estrobos. Compoñentes dos estrobos e a súa colocación. Seguridade secundaria. Avaliación da montaxe de estrobos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Faranse tres avaliacións, unha por trimestre, e outra avaliación final.
Para superar cada unha das avaliacións trimestrais o alumno/a deberá:
* Realizar alomenos a metade de todas as actividades e traballos propostos polo profesor para cada unidade didáctica e resolver as mesmas de
forma satisfactoria.
* Superar os exames teórico-prácticos propostos para cada avaliación.
* Demostrar o manexo suficiente do software, hardware e equipamento específico necesario para a realización das diferentes tarefas.
A cualificación positiva de cada avaliación acádase tendo en conta a seguinte porcentaxe:
* Os exercicios e actividades practico-instrumentais,..., supoñerán o 50% da calificación.Cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar
un mínimo de 4 para superar os exames.
* As probas escritas (exames), teorico-prácticas completan o 50% restante. Cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo necesario acadar un mínimo de
4 para superar os exames.
Será necesario aprobar a media de ambas partes (exercicios e actividades practico-instrumentais e probas escritas) para superar a materia.
Avaliación final:
Aqueles alumnos/as que non superen todas ou algunhas das avaliacións terán dereito a realizar un exame final, sendo requisito imprescindible
para poder facer o mesmo ter presentadas e aprobadas alomenos a metade dos traballos propostos ao longo do curso.
No exame final o alumnado terá que facer soamente as partes non superadas ao longo do curso.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC, identificando os aspectos que non foros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.
No caso de que teña problemas nas actividades escritas, se lle proporcionarán cuestionarios e supostos prácticos tendo en conta os mínimos
- 19 -
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esixibles que non domina.
Se ao final do curso non conseguise unha cualificación positiva, se lle propondrá unha serie de tarefas e probas durante a semana anterior á
avaliación final, que se denominará "período de suficiencia", polo que en ningún caso estas recuperacións puntuarán máis de 5 puntos.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumnado que teñan perdido o dereito á avaliación continua (aquel cuxas faltas sen xustificar superen o 10% das horas totais do módulo) poderá
presentarse a unha proba extraordinaria que se celebrará no mes de xuño e que estará composta de dúas partes:
1. Un exame escrito de tipo cuestionario onde debe demostrar o dominio dos contidos necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA)
do módulo previstos no currículo oficial do mesmo (Decreto 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de
grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son)
2. Un exercicio práctico instrumental que estará composto dunha serie de prácticas ou supostos prácticos nos que demostre o dominio dos
coñecementos procedimentales necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA) do módulo previstos no citado currículo oficial.

Para ter a cualificación de 5 (Aprobado) os alumnos e alumnas deben obter como mínimo un 5 en cada unha das partes do exame.
A cualificación final será a media dos dous exames, sempre que se obtivese un mínimo de 5 en cada unha das partes.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A praxe docente será avaliada e posta en cuestión a través das vías de rigor: o diálogo cos alumnos, cuestionarios anónimos, observación do
traballo en grupo e observación constante dos progresos segundo os prazos asinados para cada unidade didáctica.
Segundo a marcha, os avatares e o rendemento e capacidades iniciais do grupo, poderían incluírse modificacións nas tarefas asignadas da
programación.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Consistirá nunha posta en común do equipo docente sobre as características xerais do grupo e as circunstancias particulares de cada alumno.
Antes os alumnos cubrirán unha enquisa con preguntas ao respecto.
Terá por obxecto coñecer as características, capacidades dos alumnos e a súa formación previa, todo encamiñado a tomar as medidas de reforzo
que se estimen oportunas.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
Consistirán básicamente no establecemento de tarefas complementarias, según as necesidades dos alumnos con necesidades específicas, co
seguimento do profesor.
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9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Transmitiranse valores cívicos que fagan que os alumnos teñan maior conciencia de cidadáns e saiban comportarse de forma adecuada
posteriormente no mundo profesional.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias, visitas,..., a empresas do sector e a organismos
relacionados, que lles permitan complementar a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
10.Outros apartados
10.1) Aula virtual
Disporase dunha aula virtual en moodle para o seguimento e entrega de tarefas.
Servirá como ferramenta de traballo en caso da imposibilidade da realización de clases presenciais.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1298

Nome
Instalación e montaxe de equipamentos de son

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

213

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

XESÚS CHAPELA RAMOS

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.2 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.
CA1.6 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).
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.
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.
CA4.6 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.
CA5.3 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
CA5.5 Aplicáronse técnicas para a xestión do almacenamento e a reparación de avarías dos equipamentos de son.

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

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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
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Criterios de avaliación do currículo
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.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
A cualificación corresponderá nun 50% a unha proba escrita, e un 50% á proba práctica.
As competencias persoais e sociais valoraranse tendo en conta as seguintes:
1.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
2.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
3.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento
4.a) Primeira parte da proba
Neste parte avaliaranse os coñecementos teóricos por medio de Probas Escritas que constarán dun total de 50 preguntas tipo test e 25 a
desenvolver, onde se abordarán os mínimos esixibles establecidos nesta programación para a materia.
4.b) Segunda parte da proba
Realizarase un examen práctico sobre un suposto de instalación e montaxe dos equipos de son para un concerto ou sesión de DJ, no que se
valorará o seguinte:
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- Planficación dos riders técnicos e medios necesarios para levar a cabo o evento
- Selección dos cables e realización dos mismos
- Ubicación dos elementos no lugar do evento e orientación dos altofalantes
- Solución de imprevistos
- Observación das normas de seguridade na manipulación e ubicación de elementos
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1301

Nome
Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

6

187

224

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ELVIRA MONICA RODRIGUEZ VELASCO

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Atendendo a actual lei educativa vixente en España, esta programación enmárcase dentro do obxectivo primordial de xeración de coñecemento
activo, aplicado, con emprego de ferramentas cognitiva na interpretación do completo mundo no que vivimos en tódolos seus ámbitos (vitais,
profesionais e académicos). A educación será holística, atendendo ás diversas individualidades da aula.
As fortalezas das que dispoñemos teñen que ver co centro e coa vila na que se asenta dito centro. Por unha parte, no IES Virxe do Mar
dispoñemos do material necesario para levar a cabo as prácticas e as actividades necesarias no módulo. Por outro, a comarca do Barbanza é unha
zona cunha importante oferta cultural e de eventos de animación, o que seguro redunda nun maior entendemento dos obxectivos finais do módulo.
Cómpre asemade reflexar a importancia neste módulo da alfabetización mediática. É fundamental que o alumnado coñeza as linguaxes visuais e
sonoras que operan na creación de contidos audiovisuais pero ademáis disto, compre preparar ao alumnado para que saiban vivir e sobrevivir nun
mundo onde a imaxe e as relacións simbólicas son as que configuran a realidade.
Os obxectivos considerados como esenciais son os que se establecen como contidos mínimos esixibles para que o alumando poida enfrontarse a
un traballo no futuro.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

1
2
3
4
5

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

Linguaxe audiovisual

130100
RA1

RA2
X

Elementos da imaxe visual e da imaxe audiovisual. Técnicas
de gravación e montaxe
Linguaxe musical
Elementos da linguaxe musical e estilos musicais
contemporáneos.
Elementos da linguaxe musical Tipos de empresas de animación musical e lexislación de
e estilos musicais
propiedade intelectual: produtoras, radios e salas de
contemporáneos.
animación musical
Procesos de produción dun
Procesos de traballo en sesións de animación musical, entre
espectáculo musical
eles, coñecer os catálogos de medios sonoros e audiovisuais
Promoción e comunicación de Recompilacións de imaxes de promoción. Uso da promoción e
proxectos musicais
os medios de difusión

55

30

X

45

20

X

45

15

X

40

20

39

15

Total:

224
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RA3

RA4

X

X

X

X
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X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Linguaxe audiovisual

55

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1.1 Coñecer as pautas da composición fotográfica e cinematográfica, os
elementos da imaxe e o seu valor expresivo

1

A imaxe fixa: características, valores expresivos e técnicas de
composición

15,0

2.1 Coñecer os principais recursos da linguaxe audiovisual e da montaxe

2

A imaxe en movemento: planos e montaxe

25,0

3.1 Coñecer os valores expresivos dos elementos visuais e musicais 3 15,0
combinados

3

Mesturando imaxe son: parámetros lumínicos, coordinación e
sincronización

15,0

TOTAL

55

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

5

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 músicovisual, 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
CA2.8 Implementáronse actitudes para favorecer o respeto sobre si mesmo e aos seus
compañeiros na aula

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.4 - Preguntas de exame

N

10

•

PE.5 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.6 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

TO.2 - Cumprimento dunha serie de items

S

20
TOTAL

4.1.e) Contidos
Contidos
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Contidos
Elementos morfolóxicos da imaxe: punto, liña e forma.
Valores expresivos na interacción de elementos visuais e luminotecnia.
Valoración dos parámetros lumínicos e cromáticos da imaxe.
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.
Tipos e técnicas básicas de iluminación.
Montaxe audiovisual: tipos de montaxe, eixes de acción, regra de 180º e ritmo na montaxe.
Coordinación de elementos visuais e musicais. Técnicas de sincronización e reforzo.
Valores expresivos de elementos visuais e música combinados. Impacto emocional sobre o público.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A imaxe fixa:
características, valores
expresivos e técnicas de
composición - Coñecemos
as teorías da percepción
visual e cómo compoñer
unha fotografía desde o
análise dos seus elementos

A imaxe en movemento:
planos e montaxe - Regras
de montaxe audiovisual,
eixes de acción,
encadramentos e
movementos de cámara

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación sobre as
técnicas de
composición, a
percepción visual e os
valores expresivos da
imaxe

Explicacio¿n na aula de
recursos de linguaxe
audiovisual

Alumnado
(tarefas)

•

•

Elaborar unhas fichas
con imaxes que
atendan a criterios de
composición

Ana¿lise de fragmentos
audiovisuais e
elaboracio¿n dun
guio¿n e montaxe dun
vi¿deo no que se
apliquen as regras
estudadas na unidade
(práctica intermodular
co módulo de CGS)

Resultados ou produtos

•

•

Síntese, exercicios
resoltos e fichas sobre
a imaxe

Cuestionarios resoltos,
guio¿n e creacio¿n dun
clip de vi¿deo
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•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Cámara fotográfica
dixital, ordenador,
imaxes

Ordenador, guio¿n,
proxector, programa de
edicio¿n de vi¿deo

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items

Duración
(sesións)

15,0

25,0

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Mesturando imaxe son:
parámetros lumínicos,
coordinación e
sincronización Coordinación e
sincronización de
elementos visuais e
sonoros

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicacio¿n dos
para¿metros
lumi¿nicos e
croma¿ticos da imaxe e
dos valores expresivos
das combinacio¿ns de
imaxe e son

Alumnado
(tarefas)

•

Ana¿lise de videoclips
e elaboracio¿n dunha
peza de
sincronizacio¿n de
mu¿sica e imaxes

Resultados ou produtos

•

Si¿ntese, exercicios
resoltos e creacio¿n
dun vi¿deo

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector,
programa de edicio¿n
de vi¿deo

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items
TOTAL
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Linguaxe musical

45

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer a linguaxe musical: achegamento aos sons e a sonoridade

1

Introdución á linguaxe musical e ás estruturas rítmicas

20,0

2.1 Diferenciar os estilos musicais a través da escoita

2

Os estilos musicais: xéneros e subxéneros

15,0

3.1 Distinguir as características dos instrumentos nun tema musical a partir
da escoita

3

Distinción das características dos instrumentos nun tema
musical a partir da escoita relativa e absoluta

5,0

4.1 Determinar os criterios estilísticos, estéticos e comunicativos nos
programas radiofónicos e nos selos discográficos

4

A cada un a súa música

5,0
TOTAL

45

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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
CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

PE.1 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.2 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.3 - Preguntas de exame

N

20

•

PE.4 - Preguntas de exame

S

20

•

TO.1 - Cumprimento dunha serie de items

N

20
TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Constitución dos sons e sonoridade.
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.
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Contidos
Caracterización dos estilos musicais: xéneros e subxéneros.
Distinción das características dos instrumentos nun tema musical a partir da escoita relativa e absoluta.
Diferenciación entre os estilos musicais a través da escoita.
Procedementos de determinación de estilos e tendencias de animación musical en relación coa diversidade de locais, públicos, horarios e zonas xeográficas.
Técnicas de determinación de criterios estilísticos, estéticos e comunicativos para a selección de estilos musicais en programas de radio, segundo épocas, artistas, selos discográficos e
tendencias musicais.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Introdución á linguaxe
musical e ás estruturas
rítmicas - Explicación sobre
os sons, a sonoridade e os
distintos elementos da
linguaxe musical: estruturas
rítmicas, harmonía, altura
tonal... Estrutura dos temas
musicais
Os estilos musicais:
xéneros e subxéneros Explicación sobre os estilos
musicais e diferenciación
mediante a escoita

•

Distinción das
características dos
instrumentos nun tema
musical a partir da escoita
relativa e absoluta Características dos
instrumentos musicais nun
tema
A cada un a súa música Profundizamos na selección
de estilos musicais en
programas de radio,
segundo épocas, artistas,
selos discográficos e
tendencias musicais

•

Explicación das
características dos
intrumentos nun tema
musical

•

Explicación sobre os
criterios de
programación en radio

•

Explicación sobre os
sons, a sonoridade e os
distintos elementos da
linguaxe musical

Explicación sobre os
estilos musicais

Alumnado
(tarefas)

•

Análise de elementos
sonoros e distinción de
estruturas rítmicas

Resultados ou produtos

•

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, CD de
música e proxector

•

PE.1 - Preguntas de
exame

•

PE.3 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

Duración
(sesións)

20,0

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

15,0

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

5,0

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

PE.2 - Preguntas de
exame

5,0

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

•

•

Diferenciación dos
intrumentos nun tema
musical

•

Planificación dun
programa radiofónico e
selección de músicas
acordes a dito
programa

•

•

Como e con que
se valora

Síntese e exercicios
resoltos

Diferenciación dos
estilos musicais a
través dun exercicio de
escoita
Elaboración dun
traballo sobre estilos
musicais

•

Síntese e exercicios
resoltos

Con que

•

•

TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Elementos da linguaxe musical e estilos musicais contemporáneos.

45

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.
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.

NO
NO
NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer as características e estrutura funcional de empresas de
produción de sesións de animación musical e visual e das salas de
espectáculos

1

Empresas de produción de sesións de animación musical e
visual e salas: tipoloxía e estrutura

15,0

2.1 Coñecer a tipoloxía e características de emisoras de radio e programas
musicais

2

Tipoloxía e características de emisoras de radio e de
programas musicais

10,0

3.1 Coñecer as técnicas de programación radiofónica segundo tipoloxías de
emisoras, franxas horarias e audiencia

3

Técnicas de programación radiofónica

10,0

4.1 Coñecer a lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión
4 Propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión musical

4

Propiedade intelectual e dereitos de emisión

10,0
TOTAL

45

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.
CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

•

PE.1 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

10

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

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.
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

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

10

•

PE.4 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.5 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.6 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.7 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

10

TOTAL
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4.3.e) Contidos
Contidos
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.
Fichas técnicas de salas e espazos para sesións de animación musical e visual.
Técnicas de programación radiofónica segundo tipoloxías de emisoras, franxas horarias e audiencia.
Lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión de obras musicais e audiovisuais en salas e en emisoras de radio.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

Empresas de produción de
sesións de animación
musical e visual e salas:
tipoloxía e estrutura Explicación da 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 Explicación da tipoloxía e
características de emisoras
de radio e programas
musicais
Técnicas de programación
radiofónica - Explicación
das técnicas de
programación radiofónica
segundo tipoloxías de
emisoras, franxas horarias
e audiencia

•

Explicación sobre a
tipoloxía e as
características de
emisoras de radio e
programas musicais

•

Levar a cabo un
programa de radio
sobre un xénero
musical

•

Síntese, exercicios
resoltos e programa
radiofónico

•

•

Explicación sobre as
técnicas de
programación
radiofónica segundo
tipoloxías de emisoras,
franxas horarias e
audiencia

•

Planificar unha grella
de programación dunha
emisora de radio ficticia

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Propiedade intelectual e
dereitos de emisión Explicación da lexislación
sobre propiedade
intelectual e dereitos de
emisión e difusión de obras
musicais e audiovisuais en
salas e en emisoras de
radio

•

Explicación sobre a
propiedade intelectual e
os dereitos de emisión
e difusión de obras
musicais e audiovisuais
en salas e en emisoras
de radio

•

Explicación sobre a
tipoloxía,
características e
estrutura funcional de
empresas de produción
de sesións de
animación musical e
visual

•

Elaborar fichas técnicas
de salas e espazos de
animación musical e
visual

Exercicios de análise
de casos de
incumprimento da lei de
propiedade intelectual

•

•

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector

15,0

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.6 - Preguntas de
exame

•

PE.7 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

Ordenador, proxector,
CD de programas de
radio

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

10,0

Ordenador, proxector

•

PE.1 - Preguntas de
exame

10,0

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

Ordenador, proxector

TOTAL
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Procesos de produción dun espectáculo musical

40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO
NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer os procesos de traballo en sesións de animación musical e
visual e aprender a planificar eventos en función do target e dos
equipamentos técnicos

1

Planificando unha sesión de animación visual e musical:
audiencia e tipo de evento

10,0

2.1 Coñecer os métodos de procura, ordenación e filtraxe de criterios en
bases de datos

2

Coleccións e catálogos musicais

15,0

3.1 Coñecer as técnicas de elaboración e interpretación de escaletas de
sesións de animación musical e visual

3

O traballo de produción dunha sesión de animación musical e
visual: escaletas e riders técnicos

5,0

4.1 Coñecer as técnicas de programación de sesións de animación musical e
visual en salas segundo criterios de público, tendencias e temporadas

4

Programando unha sesión de VDJ segundo criterios de
público, temporadas e tendencias

10,0

TOTAL

40

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

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.
CA2.8 Implementáronse actitudes para favorecer o respeto sobre si mesmo e aos seus
compañeiros na aula

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

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
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.
CA4.5 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

•

PE.3 - Preguntas de exame

S

5

•

PE.4 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

PE.5 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

PE.6 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.7 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.8 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

PE.9 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

•

PE.10 - Preguntas de exame e lista de
cotexo

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

20

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
0Planificación 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.
Criterios definitorios da colección musical: estilos, selos discográficos, estruturas rítmicas, instrumentacións, etc.
Catalogación informatizada de medios sonoros e visuais en función de metadatos e referencias universais.
Métodos de procura, ordenación e filtraxe de criterios en bases de datos.
Técnicas de manipulación e conservación de soportes de obras musicais e audiovisuais.
Interpretación de rider técnicos de animación musical e visual: diagrama de bloques, esquemas de representación espacial de equipamentos e situación do material en cabinas de discjockey, vídeo-jockey e light-jockey.
Técnicas de elaboración e interpretación de escaletas de sesións de animación musical e visual.
Procesos de traballo en sesións de animación musical e visual en salas e en emisoras de radio: fases, secuencia de tarefas e equipos humanos técnicos, organizativos e artísticos.
Técnicas de programación de sesións de animación musical e visual en salas segundo criterios de público, tendencias e temporadas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Planificando unha sesión
de animación visual e
musical: audiencia e tipo de
evento - Procesos de
traballo en sesións de
animación musical e visual
en salas e en emisoras de
radio: fases, secuencia de
tarefas e equipos humanos
técnicos, organizativos e
artísticos

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación sobre os
procesos de traballo en
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

Preparar unha sesión
de animación musical

Resultados ou produtos

•

Síntese do tema,
exercicios resoltos e
sesión de animación
musical

- 12 -

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, mezcladora

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

Duración
(sesións)

10,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Coleccións e catálogos
musicais - Métodos de
procura, ordenación e
filtraxe de criterios en bases
de datos

O traballo de produción
dunha sesión de animación
musical e visual: escaletas
e riders técnicos - Técnicas
de elaboración e
interpretación de escaletas
de sesións de animación
musical e visual

Programando unha sesión
de VDJ segundo criterios
de público, temporadas e
tendencias - Técnicas de
programación de sesións
de animación musical e
visual en salas segundo
criterios de público,
tendencias e temporadas

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre os
métodos de procura,
ordenación e filtraxe de
criterios en bases de
datos

Explicación sobre a
elaboración de
escaletas de sesións de
animación musical e
visual

Explicación sobre as
técnicas de
programación de
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Elaboración dunha
selección musical e
catalogación
informatizada

Elaboración de escaleta
para unha sesión de
animación musical e
visual

Elaborar a
programación dunha
sesión de animación
musical e visual

Resultados ou produtos

•

•

•

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese, escaletas e
resolución de
problemas

Síntese e exercicios
resoltos
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•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenadores,
programas de
catalogación (Itunes...)

Ordenadores, proxector

Ordenadores

Duración
(sesións)

15,0

•

PE.3 - Preguntas de
exame

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.10 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.5 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.7 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.8 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.10 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

10,0

TOTAL

40,0

5,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Promoción e comunicación de proxectos musicais

39

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer as técnicas de promoción e comunicación en sesións de
animación musical e visual

1

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

9,0

2.1 Coñecer os medios de difusión e espazos publicitarios: prensa, radio e
accións de proximidade

2

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

5,0

3.1 Promover as sesións de animación musical e visual en Internet

3

Promoción de sesións de animación musical e visual en
internet

5,0

4.1 Elaborar información textual para expedientes promocionais de discjockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys

4

Elaboración de información textual para expedientes
promocionais de disc-jockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys

10,0

5.1 Compilar e preparar gráficos e fotografías de carácter promocional

5

Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter
promocional. Criterios de selección estilísticos e comunicativos

10,0

TOTAL

39

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

20

•

PE.4 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.5 - Preguntas de exame

N

20

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Elaboración de información textual para expedientes promocionais de disc-jockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys.
Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter promocional. Criterios de selección estilísticos e comunicativos.
Técnicas de promoción e comunicación en sesións de animación musical e visual.
Medios de difusión e espazos publicitarios: prensa, radio e accións de proximidade.
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Contidos
Promoción de sesións de animación musical e visual en internet: sitio web propio, blogs, foros e redes sociais.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Técnicas de promoción e
comunicación en sesións
de animación musical e
visual

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

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Promoción de sesións de
animación musical e visual
en internet - Promoción en
sitio web propio, blogs,
foros e redes sociais

•

Elaboración de información
textual para expedientes
promocionais de discjockeys, vídeo-jockeys e
light-jockeys

•

Compilación e preparación
de gráficos e fotografías de
carácter promocional.
Criterios de selección
estilísticos e comunicativos

•

Explicación sobre as
técnicas de promoción
e comunicación en
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

Explicación sobre os
medios de difusión e
espazos publicitarios:
prensa, radio e accións
de proximidade

•

Explicación sobre a
promoción en Internet

•

Explicación sobre a
elaboración de
información textual para
expedientes
promocionais de
discjockeys, vídeojockeys e light-jockeys
Explicación sobre a
preparación de gráficos
e fotografías de
carácter promocional

•

•

•

Planificación da
promoción e
comunicación dunhas
sesións de animación
musical e visual

Resultados ou produtos

•

•

Elaboración de notas
de prensa para
promover unha sesión
de animación musical
Realización dunha
presentación en directo
sobre unha idea
audiovisual grupal
Promoción dunha
sesión de animación
musical a través de
Internet

•

Elaboración de
información textual para
expedientes
promocionais
audiovisuais

•

Preparación de gráficos
e fotografías de
carácter promocional

•

•

Material promocional
dunha sesión de
animación de música
electrónica
Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos
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•

•

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector

Ordenador, proxector

Ordenador, Internet

Ordenador e proxector

Ordenador, cámara
fotográfica, programas
de edición de fotografía
e proxector

Duración
(sesións)

9,0

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

10,0

TOTAL

39,0

5,0

5,0

10,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
Na primeira avaliación, a cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita, e un 60% a probas prácticas de imaxe fixa, planificación de
imaxe en movemento e linguaxe audiovisual.
Na segunda avaliación, a cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita e o 60% a traballos prácticos sobre sincronización audiovisual,
linguaxe musical e procesos de produción dunha sesión de animación músicovisual.
Na terceira avaliación, os criterios de avaliación corresponderán nun 40% a unha proba escrita e un 60% a probas prácticas de preparación dunha
sesión de dj e elaboración de material promocional.
A nota final será a media das tres avaliacións.
Dacordo á lei, a nota da terceira avaliación deberá coincidir coa nota final no caso de que o módulo estea superado.
As competencias persoais e sociais valoraranse tendo en conta as seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto resto de alumnado e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10. Capacidade para saber escoitar e falar correctamente.
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.
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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.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Se o alumno non acada a cualificación final positiva despois de cada exame, realizarase unha segunda proba da adquisición dos contidos. A
recuperación do primeiro trimestre terá lugar a comezo do segundo trimestre. A do segundo trimestre, a comezos do terceiro. A do terceiro, a finais
do terceiro trimestre. Se ainda neste caso o alumno non supera algún dos exames, terá a posibilidade de realizar unha proba final en xuño de
recuperación, tamén tipo exame, para a cal será igualmente necesario superar unha puntuación de 5.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A proba de avaliación extraordinaria convocarase no período de tempo comprendido entre a terceira avaliación de módulos e a avaliación final para
aquel@s alumn@s que perdesen o dereito á avaliación continua.
Dita proba definirase en función dos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación non acadados polo alumno despois da data da perda de
dito dereito. Terá un carácter teórico e/ou práctico.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito ter entregados os traballos máis importantes que se fixeron ao longo do
curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Os criterios e instrumentos para esta
avaliación serán o seguemento da programación, o contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e a realización de enquisas
aos alumnos en diversos momentos da evolución do curso.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial desenvolverase durante as tres primeiras semanas do curso académico.
Os resultados recollidos por cada profesor@ serán presentados nunha reunión a celebrar no mes de outubro e recolleranse nunha acta que se
presentará á Xefatura de Estudos.
Os datos recolleranse durante estas tres semanas e procederán dun cuestionario que se cubrirá o primeiro día de clase, no que se recollerán datos
persoais, sociais e profesionais, de probas escritas durante as primeiras semanas e da observación directa do comportamento social e académico
durante dito período inicial do curso.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
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Para aquel@s alumn@s que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse
uns reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumn@s esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
@s alumn@s son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.
Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de
integración lingu¿ística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.
Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de
apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización
distinta á establecida con carácter xeral.
Para o alumnado con necesidades educativas especiais implementaranse as seguintes medidas de atención non significativas, como a
posibilidade de realizar un exame oral e outro tipo de adaptacións que faciliten a realización das probas de carácter práctico.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Prevese que a educación en valores se teña en conta cada día de docencia, de modo que estes se convirtan nunha referencia clara á hora do
comportamento d@ alumn@ en cada momento da súa vida académica no Centro, fóra do mesmo e tamén en cada momento da súa vida
profesional unha vez que remate os seus estudos e se incorpore á mesma.
Prevese ter en conta, alomenos, os seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10.Capacidade para saber escoitar e falar correctamente
11. Actitude crítica e analítica
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulamentada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de
conferencias de profesionais do medio audiovisual.
-Charlas e encontros con profesionais do sector, en colaboración co departamento de DACE do centro.
-Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais.

10.Outros apartados
10.1) PLATAFORMA VIRTUAL
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classrom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1301

Nome
Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

6

187

224

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ANTÍA FIGUEIRAS CARBALLO

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Atendendo a actual lei educativa vixente en España, esta programación enmárcase dentro do obxectivo primordial de xeración de coñecemento
activo, aplicado, con emprego de ferramentas cognitiva na interpretación do completo mundo no que vivimos en tódolos seus ámbitos (vitais,
profesionais e académicos). A educación será holística, atendendo ás diversas individualidades da aula.
As fortalezas das que dispoñemos teñen que ver co centro e coa vila na que se asenta dito centro. Por unha parte, no IES Virxe do Mar
dispoñemos do material necesario para levar a cabo as prácticas e as actividades necesarias no módulo. Por outro, a comarca do Barbanza é unha
zona cunha importante oferta cultural e de eventos de animación, o que seguro redunda nun maior entendemento dos obxectivos finais do módulo.
Cómpre asemade reflexar a importancia neste módulo da alfabetización mediática. É fundamental que o alumnado coñeza as linguaxes visuais e
sonoras que operan na creación de contidos audiovisuais pero ademáis disto, compre preparar ao alumnado para que saiban vivir e sobrevivir nun
mundo onde a imaxe e as relacións simbólicas son as que configuran a realidade.
Os obxectivos considerados como esenciais son os que se establecen como contidos mínimos esixibles para que o alumando poida enfrontarse a
un traballo no futuro.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

1
2
3
4
5

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

Linguaxe audiovisual

130100
RA1

RA2
X

Elementos da imaxe visual e da imaxe audiovisual. Técnicas
de gravación e montaxe
Linguaxe musical
Elementos da linguaxe musical e estilos musicais
contemporáneos.
Elementos da linguaxe musical Tipos de empresas de animación musical e lexislación de
e estilos musicais
propiedade intelectual: produtoras, radios e salas de
contemporáneos.
animación musical
Procesos de produción dun
Procesos de traballo en sesións de animación musical, entre
espectáculo musical
eles, coñecer os catálogos de medios sonoros e audiovisuais
Promoción e comunicación de Recompilacións de imaxes de promoción. Uso da promoción e
proxectos musicais
os medios de difusión

55

30

X

45

20

X

45

15

X

40

20

39

15

Total:

224
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Linguaxe audiovisual

55

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Duración
(sesións)

Act

Título das actividades

1.1 Coñecer as pautas da composición fotográfica e cinematográfica, os
elementos da imaxe e o seu valor expresivo

1

A imaxe fixa: características, valores expresivos e técnicas de
composición

15,0

2.1 Coñecer os principais recursos da linguaxe audiovisual e da montaxe

2

A imaxe en movemento: planos e montaxe

25,0

3.1 Coñecer os valores expresivos dos elementos visuais e musicais 3 15,0
combinados

3

Mesturando imaxe son: parámetros lumínicos, coordinación e
sincronización

15,0

TOTAL

55

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

5

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 músicovisual, 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
CA2.8 Implementáronse actitudes para favorecer o respeto sobre si mesmo e aos seus
compañeiros na aula

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.4 - Preguntas de exame

N

10

•

PE.5 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.6 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

TO.2 - Cumprimento dunha serie de items

S

20
TOTAL

4.1.e) Contidos
Contidos
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Contidos
Elementos morfolóxicos da imaxe: punto, liña e forma.
Valores expresivos na interacción de elementos visuais e luminotecnia.
Valoración dos parámetros lumínicos e cromáticos da imaxe.
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.
Tipos e técnicas básicas de iluminación.
Montaxe audiovisual: tipos de montaxe, eixes de acción, regra de 180º e ritmo na montaxe.
Coordinación de elementos visuais e musicais. Técnicas de sincronización e reforzo.
Valores expresivos de elementos visuais e música combinados. Impacto emocional sobre o público.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
A imaxe fixa:
características, valores
expresivos e técnicas de
composición - Coñecemos
as teorías da percepción
visual e cómo compoñer
unha fotografía desde o
análise dos seus elementos

A imaxe en movemento:
planos e montaxe - Regras
de montaxe audiovisual,
eixes de acción,
encadramentos e
movementos de cámara

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Explicación sobre as
técnicas de
composición, a
percepción visual e os
valores expresivos da
imaxe

Explicacio¿n na aula de
recursos de linguaxe
audiovisual

Alumnado
(tarefas)

•

•

Elaborar unhas fichas
con imaxes que
atendan a criterios de
composición

Ana¿lise de fragmentos
audiovisuais e
elaboracio¿n dun
guio¿n e montaxe dun
vi¿deo no que se
apliquen as regras
estudadas na unidade
(práctica intermodular
co módulo de CGS)

Resultados ou produtos

•

•

Síntese, exercicios
resoltos e fichas sobre
a imaxe

Cuestionarios resoltos,
guio¿n e creacio¿n dun
clip de vi¿deo
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•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Cámara fotográfica
dixital, ordenador,
imaxes

Ordenador, guio¿n,
proxector, programa de
edicio¿n de vi¿deo

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items

Duración
(sesións)

15,0

25,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Mesturando imaxe son:
parámetros lumínicos,
coordinación e
sincronización Coordinación e
sincronización de
elementos visuais e
sonoros

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicacio¿n dos
para¿metros
lumi¿nicos e
croma¿ticos da imaxe e
dos valores expresivos
das combinacio¿ns de
imaxe e son

Alumnado
(tarefas)

•

Ana¿lise de videoclips
e elaboracio¿n dunha
peza de
sincronizacio¿n de
mu¿sica e imaxes

Resultados ou produtos

•

Si¿ntese, exercicios
resoltos e creacio¿n
dun vi¿deo

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector,
programa de edicio¿n
de vi¿deo

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

TO.2 - Cumprimento
dunha serie de items
TOTAL
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Duración
(sesións)

15,0

55,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Linguaxe musical

45

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer a linguaxe musical: achegamento aos sons e a sonoridade

1

Introdución á linguaxe musical e ás estruturas rítmicas

20,0

2.1 Diferenciar os estilos musicais a través da escoita

2

Os estilos musicais: xéneros e subxéneros

15,0

3.1 Distinguir as características dos instrumentos nun tema musical a partir
da escoita

3

Distinción das características dos instrumentos nun tema
musical a partir da escoita relativa e absoluta

5,0

4.1 Determinar os criterios estilísticos, estéticos e comunicativos nos
programas radiofónicos e nos selos discográficos

4

A cada un a súa música

5,0
TOTAL

45

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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
CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

PE.1 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.2 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.3 - Preguntas de exame

N

20

•

PE.4 - Preguntas de exame

S

20

•

TO.1 - Cumprimento dunha serie de items

N

20
TOTAL

4.2.e) Contidos
Contidos
Constitución dos sons e sonoridade.
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.
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Contidos
Caracterización dos estilos musicais: xéneros e subxéneros.
Distinción das características dos instrumentos nun tema musical a partir da escoita relativa e absoluta.
Diferenciación entre os estilos musicais a través da escoita.
Procedementos de determinación de estilos e tendencias de animación musical en relación coa diversidade de locais, públicos, horarios e zonas xeográficas.
Técnicas de determinación de criterios estilísticos, estéticos e comunicativos para a selección de estilos musicais en programas de radio, segundo épocas, artistas, selos discográficos e
tendencias musicais.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Introdución á linguaxe
musical e ás estruturas
rítmicas - Explicación sobre
os sons, a sonoridade e os
distintos elementos da
linguaxe musical: estruturas
rítmicas, harmonía, altura
tonal... Estrutura dos temas
musicais
Os estilos musicais:
xéneros e subxéneros Explicación sobre os estilos
musicais e diferenciación
mediante a escoita

•

Distinción das
características dos
instrumentos nun tema
musical a partir da escoita
relativa e absoluta Características dos
instrumentos musicais nun
tema
A cada un a súa música Profundizamos na selección
de estilos musicais en
programas de radio,
segundo épocas, artistas,
selos discográficos e
tendencias musicais

•

Explicación das
características dos
intrumentos nun tema
musical

•

Explicación sobre os
criterios de
programación en radio

•

Explicación sobre os
sons, a sonoridade e os
distintos elementos da
linguaxe musical

Explicación sobre os
estilos musicais

Alumnado
(tarefas)

•

Análise de elementos
sonoros e distinción de
estruturas rítmicas

Resultados ou produtos

•

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, CD de
música e proxector

•

PE.1 - Preguntas de
exame

•

PE.3 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

Duración
(sesións)

20,0

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

15,0

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

5,0

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Ordenador, CD de
música e proxector

•

PE.2 - Preguntas de
exame

5,0

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

TO.1 - Cumprimento
dunha serie de items

•

•

Diferenciación dos
intrumentos nun tema
musical

•

Planificación dun
programa radiofónico e
selección de músicas
acordes a dito
programa

•

•

Como e con que
se valora

Síntese e exercicios
resoltos

Diferenciación dos
estilos musicais a
través dun exercicio de
escoita
Elaboración dun
traballo sobre estilos
musicais

•

Síntese e exercicios
resoltos

Con que

•

•

TOTAL
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Elementos da linguaxe musical e estilos musicais contemporáneos.

45

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.
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.

NO
NO
NO

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer as características e estrutura funcional de empresas de
produción de sesións de animación musical e visual e das salas de
espectáculos

1

Empresas de produción de sesións de animación musical e
visual e salas: tipoloxía e estrutura

15,0

2.1 Coñecer a tipoloxía e características de emisoras de radio e programas
musicais

2

Tipoloxía e características de emisoras de radio e de
programas musicais

10,0

3.1 Coñecer as técnicas de programación radiofónica segundo tipoloxías de
emisoras, franxas horarias e audiencia

3

Técnicas de programación radiofónica

10,0

4.1 Coñecer a lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión
4 Propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión musical

4

Propiedade intelectual e dereitos de emisión

10,0
TOTAL

45

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.
CA1.7 Implementáronse actitudes persoais para favorecer un bó clima de respeto a si
mesmo e aos demáis na aula

•

PE.1 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

10

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

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.
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

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

10

•

PE.4 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.5 - Preguntas de exame

S

20

•

PE.6 - Preguntas de exame

S

10

•

PE.7 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

10

TOTAL
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4.3.e) Contidos
Contidos
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.
Fichas técnicas de salas e espazos para sesións de animación musical e visual.
Técnicas de programación radiofónica segundo tipoloxías de emisoras, franxas horarias e audiencia.
Lexislación sobre propiedade intelectual e dereitos de emisión e difusión de obras musicais e audiovisuais en salas e en emisoras de radio.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos

Empresas de produción de
sesións de animación
musical e visual e salas:
tipoloxía e estrutura Explicación da 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 Explicación da tipoloxía e
características de emisoras
de radio e programas
musicais
Técnicas de programación
radiofónica - Explicación
das técnicas de
programación radiofónica
segundo tipoloxías de
emisoras, franxas horarias
e audiencia

•

Explicación sobre a
tipoloxía e as
características de
emisoras de radio e
programas musicais

•

Levar a cabo un
programa de radio
sobre un xénero
musical

•

Síntese, exercicios
resoltos e programa
radiofónico

•

•

Explicación sobre as
técnicas de
programación
radiofónica segundo
tipoloxías de emisoras,
franxas horarias e
audiencia

•

Planificar unha grella
de programación dunha
emisora de radio ficticia

•

Síntese e exercicios
resoltos

•

Propiedade intelectual e
dereitos de emisión Explicación da lexislación
sobre propiedade
intelectual e dereitos de
emisión e difusión de obras
musicais e audiovisuais en
salas e en emisoras de
radio

•

Explicación sobre a
propiedade intelectual e
os dereitos de emisión
e difusión de obras
musicais e audiovisuais
en salas e en emisoras
de radio

•

Explicación sobre a
tipoloxía,
características e
estrutura funcional de
empresas de produción
de sesións de
animación musical e
visual

•

Elaborar fichas técnicas
de salas e espazos de
animación musical e
visual

Exercicios de análise
de casos de
incumprimento da lei de
propiedade intelectual

•

•

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector

15,0

•

PE.4 - Preguntas de
exame

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.6 - Preguntas de
exame

•

PE.7 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

Ordenador, proxector,
CD de programas de
radio

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

10,0

Ordenador, proxector

•

PE.1 - Preguntas de
exame

10,0

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

Ordenador, proxector

TOTAL
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(sesións)

10,0

45,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
4

Título da UD

Duración

Procesos de produción dun espectáculo musical

40

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

NO
NO
NO

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer os procesos de traballo en sesións de animación musical e
visual e aprender a planificar eventos en función do target e dos
equipamentos técnicos

1

Planificando unha sesión de animación visual e musical:
audiencia e tipo de evento

10,0

2.1 Coñecer os métodos de procura, ordenación e filtraxe de criterios en
bases de datos

2

Coleccións e catálogos musicais

15,0

3.1 Coñecer as técnicas de elaboración e interpretación de escaletas de
sesións de animación musical e visual

3

O traballo de produción dunha sesión de animación musical e
visual: escaletas e riders técnicos

5,0

4.1 Coñecer as técnicas de programación de sesións de animación musical e
visual en salas segundo criterios de público, tendencias e temporadas

4

Programando unha sesión de VDJ segundo criterios de
público, temporadas e tendencias

10,0

TOTAL

40

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

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.
CA2.8 Implementáronse actitudes para favorecer o respeto sobre si mesmo e aos seus
compañeiros na aula

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

TO.1 - Cumprimento dos items sinalados

S

10

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
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.
CA4.5 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

•

PE.3 - Preguntas de exame

S

5

•

PE.4 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

PE.5 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

5

•

PE.6 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.7 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

5

•

PE.8 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

15

•

PE.9 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

•

PE.10 - Preguntas de exame e lista de
cotexo

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

20

TOTAL

100

4.4.e) Contidos
Contidos
0Planificación 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.
Criterios definitorios da colección musical: estilos, selos discográficos, estruturas rítmicas, instrumentacións, etc.
Catalogación informatizada de medios sonoros e visuais en función de metadatos e referencias universais.
Métodos de procura, ordenación e filtraxe de criterios en bases de datos.
Técnicas de manipulación e conservación de soportes de obras musicais e audiovisuais.
Interpretación de rider técnicos de animación musical e visual: diagrama de bloques, esquemas de representación espacial de equipamentos e situación do material en cabinas de discjockey, vídeo-jockey e light-jockey.
Técnicas de elaboración e interpretación de escaletas de sesións de animación musical e visual.
Procesos de traballo en sesións de animación musical e visual en salas e en emisoras de radio: fases, secuencia de tarefas e equipos humanos técnicos, organizativos e artísticos.
Técnicas de programación de sesións de animación musical e visual en salas segundo criterios de público, tendencias e temporadas.

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Planificando unha sesión
de animación visual e
musical: audiencia e tipo de
evento - Procesos de
traballo en sesións de
animación musical e visual
en salas e en emisoras de
radio: fases, secuencia de
tarefas e equipos humanos
técnicos, organizativos e
artísticos

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

Explicación sobre os
procesos de traballo en
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

Preparar unha sesión
de animación musical

Resultados ou produtos

•

Síntese do tema,
exercicios resoltos e
sesión de animación
musical
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, mezcladora

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

Duración
(sesións)

10,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Coleccións e catálogos
musicais - Métodos de
procura, ordenación e
filtraxe de criterios en bases
de datos

O traballo de produción
dunha sesión de animación
musical e visual: escaletas
e riders técnicos - Técnicas
de elaboración e
interpretación de escaletas
de sesións de animación
musical e visual

Programando unha sesión
de VDJ segundo criterios
de público, temporadas e
tendencias - Técnicas de
programación de sesións
de animación musical e
visual en salas segundo
criterios de público,
tendencias e temporadas

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

•

Explicación sobre os
métodos de procura,
ordenación e filtraxe de
criterios en bases de
datos

Explicación sobre a
elaboración de
escaletas de sesións de
animación musical e
visual

Explicación sobre as
técnicas de
programación de
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Elaboración dunha
selección musical e
catalogación
informatizada

Elaboración de escaleta
para unha sesión de
animación musical e
visual

Elaborar a
programación dunha
sesión de animación
musical e visual

Resultados ou produtos

•

•

•

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese, escaletas e
resolución de
problemas

Síntese e exercicios
resoltos
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•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenadores,
programas de
catalogación (Itunes...)

Ordenadores, proxector

Ordenadores

Duración
(sesións)

15,0

•

PE.3 - Preguntas de
exame

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.6 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.10 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.5 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.7 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.8 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.10 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

TO.1 - Cumprimento dos
items sinalados

•

PE.9 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

10,0

TOTAL

40,0

5,0
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Promoción e comunicación de proxectos musicais

39

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1.1 Coñecer as técnicas de promoción e comunicación en sesións de
animación musical e visual

1

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

9,0

2.1 Coñecer os medios de difusión e espazos publicitarios: prensa, radio e
accións de proximidade

2

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

5,0

3.1 Promover as sesións de animación musical e visual en Internet

3

Promoción de sesións de animación musical e visual en
internet

5,0

4.1 Elaborar información textual para expedientes promocionais de discjockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys

4

Elaboración de información textual para expedientes
promocionais de disc-jockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys

10,0

5.1 Compilar e preparar gráficos e fotografías de carácter promocional

5

Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter
promocional. Criterios de selección estilísticos e comunicativos

10,0

TOTAL

39

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

PE.1 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.2 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.3 - Preguntas de exame e lista de cotexo

N

20

•

PE.4 - Preguntas de exame e lista de cotexo

S

20

•

PE.5 - Preguntas de exame

N

20

TOTAL

4.5.e) Contidos
Contidos
Elaboración de información textual para expedientes promocionais de disc-jockeys, vídeo-jockeys e light-jockeys.
Compilación e preparación de gráficos e fotografías de carácter promocional. Criterios de selección estilísticos e comunicativos.
Técnicas de promoción e comunicación en sesións de animación musical e visual.
Medios de difusión e espazos publicitarios: prensa, radio e accións de proximidade.
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Contidos
Promoción de sesións de animación musical e visual en internet: sitio web propio, blogs, foros e redes sociais.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Técnicas de promoción e
comunicación en sesións
de animación musical e
visual

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

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Promoción de sesións de
animación musical e visual
en internet - Promoción en
sitio web propio, blogs,
foros e redes sociais

•

Elaboración de información
textual para expedientes
promocionais de discjockeys, vídeo-jockeys e
light-jockeys

•

Compilación e preparación
de gráficos e fotografías de
carácter promocional.
Criterios de selección
estilísticos e comunicativos

•

Explicación sobre as
técnicas de promoción
e comunicación en
sesións de animación
musical e visual

Alumnado
(tarefas)

•

Explicación sobre os
medios de difusión e
espazos publicitarios:
prensa, radio e accións
de proximidade

•

Explicación sobre a
promoción en Internet

•

Explicación sobre a
elaboración de
información textual para
expedientes
promocionais de
discjockeys, vídeojockeys e light-jockeys
Explicación sobre a
preparación de gráficos
e fotografías de
carácter promocional

•

•

•

Planificación da
promoción e
comunicación dunhas
sesións de animación
musical e visual

Resultados ou produtos

•

•

Elaboración de notas
de prensa para
promover unha sesión
de animación musical
Realización dunha
presentación en directo
sobre unha idea
audiovisual grupal
Promoción dunha
sesión de animación
musical a través de
Internet

•

Elaboración de
información textual para
expedientes
promocionais
audiovisuais

•

Preparación de gráficos
e fotografías de
carácter promocional

•

•

Material promocional
dunha sesión de
animación de música
electrónica
Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos

Síntese e exercicios
resoltos
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•

•

•

•

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, proxector

Ordenador, proxector

Ordenador, Internet

Ordenador e proxector

Ordenador, cámara
fotográfica, programas
de edición de fotografía
e proxector

Duración
(sesións)

9,0

•

PE.2 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.3 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.4 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

•

PE.5 - Preguntas de
exame

•

PE.1 - Preguntas de
exame e lista de cotexo

10,0

TOTAL

39,0

5,0

5,0

10,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
O aprobado establécese nun 5 sobre 10.
Na primeira avaliación, a cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita, e un 60% a probas prácticas de imaxe fixa, planificación de
imaxe en movemento e linguaxe audiovisual.
Na segunda avaliación, a cualificación corresponderá nun 40% a unha proba escrita e o 60% a traballos prácticos sobre sincronización audiovisual,
linguaxe musical e procesos de produción dunha sesión de animación músicovisual.
Na terceira avaliación, os criterios de avaliación corresponderán nun 40% a unha proba escrita e un 60% a probas prácticas de preparación dunha
sesión de dj e elaboración de material promocional.
A nota final será a media das tres avaliacións.
Dacordo á lei, a nota da terceira avaliación deberá coincidir coa nota final no caso de que o módulo estea superado.
As competencias persoais e sociais valoraranse tendo en conta as seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto resto de alumnado e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10. Capacidade para saber escoitar e falar correctamente.
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.
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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.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
Se o alumno non acada a cualificación final positiva despois de cada exame, realizarase unha segunda proba da adquisición dos contidos. A
recuperación do primeiro trimestre terá lugar a comezo do segundo trimestre. A do segundo trimestre, a comezos do terceiro. A do terceiro, a finais
do terceiro trimestre. Se ainda neste caso o alumno non supera algún dos exames, terá a posibilidade de realizar unha proba final en xuño de
recuperación, tamén tipo exame, para a cal será igualmente necesario superar unha puntuación de 5.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
A proba de avaliación extraordinaria convocarase no período de tempo comprendido entre a terceira avaliación de módulos e a avaliación final para
aquel@s alumn@s que perdesen o dereito á avaliación continua.
Dita proba definirase en función dos resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación non acadados polo alumno despois da data da perda de
dito dereito. Terá un carácter teórico e/ou práctico.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito ter entregados os traballos máis importantes que se fixeron ao longo do
curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A avaliación da práctica docente é un compoñente fundamental dentro do proceso de avaliación académica. Os criterios e instrumentos para esta
avaliación serán o seguemento da programación, o contraste de experiencias entre compañeiros do equipo docente e a realización de enquisas
aos alumnos en diversos momentos da evolución do curso.

8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
A avaliación inicial desenvolverase durante as tres primeiras semanas do curso académico.
Os resultados recollidos por cada profesor@ serán presentados nunha reunión a celebrar no mes de outubro e recolleranse nunha acta que se
presentará á Xefatura de Estudos.
Os datos recolleranse durante estas tres semanas e procederán dun cuestionario que se cubrirá o primeiro día de clase, no que se recollerán datos
persoais, sociais e profesionais, de probas escritas durante as primeiras semanas e da observación directa do comportamento social e académico
durante dito período inicial do curso.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
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Para aquel@s alumn@s que non respondan globalmente aos obxectivos programados en cada avaliación ordinaria de módulos, estableceranse
uns reforzos educativos para acadar os mínimos esixibles, de xeito que se intente superar o módulo coas actividades de reforzo, e medidas que
favorezan a individualización do ensino, xa que poden existir casos nos que as dificultades de aprendizaxe dalgúns alumn@s esixan que se
incorporen medidas extraordinarias.
@s alumn@s son diferentes no seu ritmo de traballo, estilo de aprendizaxe, conecementos previos, experiencias, circunstancias e entorno,
capacidades, etc. Todo esto sitúa ós docentes na necesidade de educar "en e para a diversidade".
A LOE no artigo 71 do capitulo I, Titulo II, considera os seguintes casos de alumnado con necesidades especificas de apoio educativo:
1.Alumnos con necesidades educativas especiais. Aqueles que requiran apoios e atencions educativas especificas derivadas da sua
discapacidade ou trastornos graves de conducta (artigo 73 LOE). No primeiro caso (discapacidade), en función da mesma, tomaranse as medidas
máis axeitadas para minimizalo problema e conseguir o maior rendimiento e integración.
2.Alumnos con altas capacidades intelectuais. No artigo 77 da LOE, contemplase que se flexibilizará a duración das distintas etapas dos sistema
educativo, con independencia da idade do alumno. Neste caso concreto deseñaranse actividades especialmente motivantes, relacionando
conceptos, investigando feitos e creando retos que favorezan a creatividade e a progresión formativa destes alumnos.
3.Alumnos con integración tardía no sistema educativo. No artigo 78 da LOE descríbese o seguinte; garantizarase a integración, como mínimo, na
idade de escolarización obrigatoria, incorporándose ó curso máis axeitado ás súas características persoais, conecementos previos e apoios
necesarios. Nestes casos proporanse agrupamentos que favorezan a integración no grupo. Prestaráse grande importancia ó ámbito linguístico, e
deseñaranse actividades de dificultade progresiva coa finalidade de conseguir unha rápida adaptación do alumno.
Teráse en conta o diferente grao de dificultade dos temas para o alumnado, segundo a súa procedencia e no caso de alumnos con problemas de
integración lingu¿ística (orixe estranxeira). Remitirémonos en todo caso á información proporcionada polo departamento de orientación.
Prevese a medida de flexibilización modular, pola que o alumnado con necesidades especiais poderá ser autorizado, cando as necesidades de
apoio específico así o xustifiquen, para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización
distinta á establecida con carácter xeral.
Para o alumnado con necesidades educativas especiais implementaranse as seguintes medidas de atención non significativas, como a
posibilidade de realizar un exame oral e outro tipo de adaptacións que faciliten a realización das probas de carácter práctico.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
Prevese que a educación en valores se teña en conta cada día de docencia, de modo que estes se convirtan nunha referencia clara á hora do
comportamento d@ alumn@ en cada momento da súa vida académica no Centro, fóra do mesmo e tamén en cada momento da súa vida
profesional unha vez que remate os seus estudos e se incorpore á mesma.
Prevese ter en conta, alomenos, os seguintes:
1.Responsabilidade, sinceridade e empatía
2.Puntualidade na entrega dos traballos e tarefas encomendadas
3.Participación e atención prestada
4.Compañeirismo e respeto polos compañeiros e polo profesor
5.Respecto pola seguridade e saúde no traballo
6.Orde e limpeza, responsabilidade, tolerancia e respeto polo medio ambiente
7.Calidade na elaboración de documentación e no tratamento de documentación técnica
8.Calidade no manexo de instrumentación e ferramenta
9.Disponibilidade do material necesario para as clases
10.Capacidade para saber escoitar e falar correctamente
11. Actitude crítica e analítica
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares
Como complemento da formación académica e regulamentada organízanse no propio centro actividades culturais, como poden ser ciclos de
conferencias de profesionais do medio audiovisual.
-Charlas e encontros con profesionais do sector, en colaboración co departamento de DACE do centro.
-Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais.

10.Outros apartados
10.1) PLATAFORMA VIRTUAL
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classroom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1301

Nome
Preparación de sesións de vídeo disc-jockey

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

187

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ANTÍA FIGUEIRAS CARBALLO,ELVIRA MONICA RODRIGUEZ VELASCO

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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, lightjockeys, 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. Segunda parte da proba
2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 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
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Criterios de avaliación do currículo
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
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, lightjockeys, 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
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Criterios de avaliación do currículo
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.

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

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
Os aspirantes que superasen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio e consistirá no
desenvolvemento de varios supostos prácticos que versarán sobre unha mostra suficientemente significativa dos criterios de avaliación
establecidos na programación para esta parte. O 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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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1304

Nome
Toma e edición dixital de imaxe

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

240

288

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ANTÍA FIGUEIRAS CARBALLO

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Desenvolve a captación, edición e manipulación de imaxes fixas e en movemento para adquirir a polivalencia necesaria en canto a técnicas de
preparación, visualización e dixitalización de orixinais, o tratamento dixital e as técnicas de fotomontaxe en imaxes de mapa de bits e vectoriais,
ademais da captación fotográfica e audiovisual e unha introdución as técnicas de animación 2D e posproducción de imaxes e sons.
Para adquirir esa polivalencia necesaria nun entorno produtivo onde se camiña cara á especialización multimedia -onde os traballadores deben
cubrir as tarefas de toma e edición de imaxe fixa e en movemento, amais das funcións de promoción de eventos autoxerados ou por contratación
allea-, trataremos que algunhas actividades de ensino e aprendizaxe se realicen en coordinación cos módulos de Preparación de sesións de vídeo
disc-jockey e Animación visual en vivo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130400
RA1

1
2
3
4
5
6
7

Captación de imaxe fixa
Tipoloxía, características e operación de cámaras fotográficas
(fotografía)
Dispositivos de visualización e Tipoloxía, características e calibración dos dispositivos de
dixitalización
visualización e dixitalización
Tratamento dixital de imaxes de Tratamento dixital, adaptación, axustes, formatos. Software de
mapa de bits
procesamento de imaxes
Fotomontaxe dixital de imaxes Composición, técnicas e ferramentas para a fotomontaxe
de mapa de bits
dixital de imaxes
Tratamento e edición de imaxes Tratamento e edición de imaxes vectoriais
vectoriais.
Captación de imaxe en
Tipoloxía, características e operación de cámaras
movemento (vídeo)
videográficas
Edición de imaxe en
Importación de clips de vídeo, imaxes e audio, e de gráficos
movemento (vídeo)
2D e 3D. Exportación de pezas editadas e configuración de
parámetros

54

20

27

10

27

10

27

10

45

10

54

20

54

20

Total:

288
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RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

X
X
X
X
X
X
X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Captación de imaxe fixa (fotografía)

54

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Determinar as imaxes fotográficas orixinais para proceder á súa captura

Duración
(sesións)

Título das actividades
Rexistro de imaxes fotográficas para pezas de animación
musical e visual

54,0

1.2 Relacionar as imaxes fotográficas coa iluminación da sala
1.3 Determinar o soporte de gravación ou captura das fotografías que se
vaian rexistrar
1.4 Organizar no encadramento da toma os elementos participantes e
relacionalos co punto de vista da cámara fotográfica e o estilo musical da
proxección
1.5 Axustar na cámara fotográfica o tamaño da 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
1.6 Axustar os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación,
distancia focal e enfoque en cámaras fotográfica , en relación coa iluminación
da escena que se vaia captar
TOTAL

54

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Selección das imaxes fotográficas e
de vídeo

S

5

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

•

LC.2 - Selección do soporte de gravación ou
captura

S

5

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

•

PE.1 - Definición da posta en escena cos
planos correspondentes

S

15

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes,
en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da
proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a
relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado,
o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia
focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena
que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións
lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

•

TO.1 - Organización das partes
participantes.

S

10

•

TO.2 - Axuste do tamaño da imaxe, relación
de imaxes, formato, compresión.

S

10

•

TO.3 - Axuste dos parámetros en relación
coa iluminación da escena que vaia captar.

S

10

•

TO.4 - Selección dos recursos de
iluminación necesarios.

S

15

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.

•

TO.5 - Rexistro das imaxes destinadas á
sesión de animación e introducción dos
metadatos.

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

•

TO.6 - Selección do espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou imaxe.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

10
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Tipoloxía e características das cámaras fotográficas: formatos, tipos e tamaños de sensores. Relacións de aspecto. Tipos de ficheiro admitidos e compresións. Gama de índices de
exposición. Velocidades de obturación e efectos sobre a imaxe.
0Edición de metadatos de imaxes dixitalizadas.
Cámaras dixitais e tags específicos de metadatos (exif e IPTC).
Tipoloxía e características de obxectivos fotográficos.
Operación de cámaras fotográficas: relacións entre sensibilidade, iluminación, velocidades de obturación e diafragma. Composición do encadramento. Técnicas de instantánea, de retrato e
de captación de obxectos ou persoas en movemento.
Axuste de condicións lumínicas.
Guións, storyboard e especificacións técnicas en función dos condicionantes de produción
Identificación de imaxes e edición de etiquetas de metadatos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Rexistro de imaxes
fotográficas para pezas de
animación musical e visual Rexístranse imaxes
fotográficas para pezas de
animación músical e visual

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará as
diferentes tipoloxías e
características das
cámaras fotográficas,
dos obxectivos
fotográficos e das
operacións con cámara
fotográfica: relacións
entre velocidade,
diafragma,
sensibilidade e
iluminación.
O profesor ensinará as
principais regras de
composición
fotográfica, canda unha
síntese das principais
teorías relativas á
formación do gusto
icónico nas sociedades
actuais, poñéndoo en
relación coa iluminación
de espazos concretos,
e as principais técnicas
de retrato e de
captación de persoas
ou obxectos en
movemento.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Os alumnos saberán
recoñecer e xerarquizar
segundo a perspectiva
de uso, e no que atinxe
aos obxectivos das
cámaras fotográficas:
relación entre distancia
focal, tamaño de imaxe
e formato; tipos de
obxectivo; distancias
focais, ópticas fixas e
obxectivos zoom;
focais, formatos,
ángulos de cobertura e
factores de ampliación;
enfoque e profundidade
de campo; diafragma e
números f.
Os alumnos saberán
desenvolver e escoller
as mellores opcións en
diferentes contextos
nas operacións con
cámara fotográfica:
suxeción a man, con
trípode e outros
soportes; relacións
entre sensibilidade,
iluminación,
velocidades e
diafragma; composición
do encadre; técnicas de
instantánea, retrato,
captación de obxectos
ou persoas en
movemento, etc.

•

Os alumnos
aprenderán a axustar
as súas imaxes ás
condicións de
iluminación do espazo
en concreto.

•

Os alumnos deberán
traballar na súa
formación en teoría da
imaxe sen desatender
nunca, ademais das
achegas
contemporáneas en
niveis de análise
fotográfica (psicoloxía
da cor, por exemplo),
as aportacións das
ciencias humanas e
sociais na configuración
e explicación dos
motivos iconográficos
ao longo da Historia.

Resultados ou produtos

•

•

Traballos con cámara
fotográfica de
conxelación de imaxe e
profundidade de
campo, de uso de
diferentes focais e
emprego dos
esquemas básicos de
iluminación.
Os alumnos deberán
traballar na súa
formación en teoría da
imaxe sen desatender
nunca, ademais das
achegas
contemporáneas en
niveis de análise
fotográfica (psicoloxía
da cor, por exemplo),
as aportacións das
ciencias humanas e
sociais na configuración
e explicación dos
motivos iconográficos
ao longo da Historia.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Selección das
imaxes fotográficas e de
vídeo

•

LC.2 - Selección do
soporte de gravación ou
captura

•

PE.1 - Definición da
posta en escena cos
planos correspondentes

•

TO.1 - Organización das
partes participantes.

•

TO.2 - Axuste do tamaño
da imaxe, relación de
imaxes, formato,
compresión.
TO.3 - Axuste dos
parámetros en relación
coa iluminación da
escena que vaia captar.
TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios.

•

•
•

TO.5 - Rexistro das
imaxes destinadas á
sesión de animación e
introducción dos
metadatos.

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe.

TOTAL
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Duración
(sesións)

54,0

54,0
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Dispositivos de visualización e dixitalización

27

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA1 - Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais analóxicos.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Calibrar os dispositivos de visualización

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Axuste e configuración de dispositivos de visualización

10,0

2

Dixitalización e captura de imaxes fixas

10,0

3

Conversión dixital de imaxes fixas

7,0

1.2 Calibrar os dispositivos de dixitalización e captura
1.3 Garantir a estabilidade na resposta e a repetitividade dos resultados para
cada configuración
1.4 Determinar a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de
visualización
1.5 Realizar medicións de valores cromáticos, empregando cartas de axuste,
baterías de probas e instrumental de medición e control de calidade
1.6 Configurar os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en
distintos contornos gráficos e aplicacións
1.7 Almacenar e activar os perfís de cor necesarios
2.1 Organizar o espazo de traballo para configuración de múltiples monitores
e escritorios virtuais
2.2 Axustar as condicións de iluminación ambiental e control de reflexos
2.3 Dixitalizar e capturar en condicións normalizadas
2.4 Axustar os dispositivos de dixitalización e captura
2.5 Empregar aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou
cuñas propias
3.1 Encadrar e escalar á resolución axeitada
3.2 Empregar os equipamentos e o software necesario
3.3 Valorar a calidade do resultado
TOTAL

27

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.
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•

TO.1 - Calibración dos dispositivos

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización,
atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores cromáticos (de monitores,
pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst
CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos
contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os perfís de cor necesarios.

•

TO.2 - A calidade da imaxe ofrecida polos
dispositivos

S

15

•

TO.3 - Configuración dos dispositivos

S

15

CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e
escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación ambiental e o control de
reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións
específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

•

PE.1 - A organización do espazo de traballo
cumprindo a normativa

S

25

•

TO.4 - Axuste dos dispositivos de
dixitalización e captura

S

15

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.

•

TO.5 - Dixitalización e captura dos orixinais
analóxicos dentro das normas indicadas así
como a valoración do resultado

S

15

TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
Calibración, axuste e configuración dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
Características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.).
Traballo con pantallas de visualización de datos (PVD): aspectos ergonómicos e normativa aplicable de seguridade. Condicións de iluminación ambiental e control de reflexos. Calidade da
imaxe das pantallas.
Percepción, interpretación e xestión da cor: variables físicas. Cores normalizadas e sistemas de clasificación. Síntese aditiva e subtractiva; modelos de cor. Xestión da cor en contornos
gráficos e aplicacións. Perfís IC. Normas UNE e ISO para a especific
Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de dixitalización: configuración e control de calidade da dixitalización. Parámetros de dixitalización.
Características dos dispositivos de dixitalización e captura: características dos escáners de opacos e transparencias. Tecnoloxías de dixitalización e captura. Dixitalización de orixinais
analóxicos con escáners. Técnicas de captura de orixinais planos co
Características da dixitalización dos soportes analóxicos de imaxe fixa. Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada. Rexistro de defectos e anomalías en follas de control de
calidade.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Axuste e configuración de
dispositivos de visualización
- Axústanse os dispositivos
de visualización

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor deberá
explicar o calibrado,
axuste e
caracterización dos
dispositivos de
visualización no espazo
de traballo; as
características técnicas
dos dispositivos de
visualización, e os
parámetros de
dixitalización.

•

O profesor deberá
explicar as
características dos
dispositivos de
dixitalización e captura:
características dos
escáneres de opacos e
transparencias;
tecnoloxías de
dixitalización e captura;
dixitalización de
orixinais analóxicos con
escáneres e as
técnicas de captura de
orixinais planos con
cámara fotográfica.

•

O profesor explicará as
características de
dixitalización dos
soportes analóxicos de
imaxe fixa, incluíndo a
avaliación técnica da
imaxe dixitalizada e o
seu rexistro de eivas en
follas ad hoc de control
de calidade.
O profesor deberá
explicar as
características do
traballo con pantallas
de visualización de
datos, incluíndo
ergonomía e normas de
seguridade e calidade
de imaxe nas pantallas

Dixitalización e captura de
imaxes fixas - Dixitalízanse
e captúranse imaxes fixas a
partir de orixinais
analóxicos

•

Conversión dixital de
imaxes fixas - Pásase de
imaxe analóxica a dixital

•

O profesor ensinará as
variables físicas na
percepción,
interpretación e xestión
da cor (sistemas de
clasificación, modelos
de cor e xestión da cor
segundo a normativa
de calidade europea)

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Resultados ou produtos

O alumno deberá ser
capaz de
desenvolverse
tecnicamente con
calquera caste de
dispositivos de
visualización, en
calquera fase do
proceso de
dixitalización.

•

Os alumnos deberán
capturar orixinais
analóxicos e tratalos
dixitalmente segundo
diferentes parámetros
previamente
establecidos, e avaliar
a calidade do produto
final

•

O alumnado aprenderá
a traballar calquera
formato de imaxe fixa
en entornos dixitais
cambiantes: captura,
adaptación ao formato
final mediante as
técnicas aprendidas de
encadramento,
resolución e escalaxe,
e a valorar a calidade
do resultado

•

Traballos de conversión
de orixinais analóxicos
en material dixitalizado,
rexistro do proceso e
avaliación do material
final.

•

Traballos de captura e
identificación de imaxes
fixas e dixitalización
con criterios de
encadre, escala e
resolución fixados
previamente

•

Traballos de tratamento
dixital de imaxes
capturadas polos
alumnos con diferentes
parámetros e formatos
de arquivo e adaptación
aos requerimentos da
imaxe final, mediante o
uso da cámara
fotográfica, o escáner e
os programas de
edición de imaxe fixa

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

PE.1 - A organización do
espazo de traballo
cumprindo a normativa

•

TO.1 - Calibración dos
dispositivos

•

TO.3 - Configuración dos
dispositivos

•

TO.4 - Axuste dos
dispositivos de
dixitalización e captura

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.2 - A calidade da
imaxe ofrecida polos
dispositivos

•

TO.5 - Dixitalización e
captura dos orixinais
analóxicos dentro das
normas indicadas así
como a valoración do
resultado

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.5 - Dixitalización e
captura dos orixinais
analóxicos dentro das
normas indicadas así
como a valoración do
resultado

TOTAL
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(sesións)

10,0

10,0

7,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Tratamento dixital de imaxes de mapa de bits

27

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.2 Adaptar e axustar as imaxes ás características técnicas do medio ou
soporte final.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tratamento dixital de imaxes de mapa de bits.

12,0

2

Procesamento e retoque de imaxe física

12,0

3

Valoración das características do tratamento dixital

3,0

1.3 Sistematizar o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento
das imaxes.
1.1 Determinar as características das imaxes fixas requiridas para a
elaboración do material visual.
2.1 Corrixir dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais
analóxicos de imaxe fixa.
2.2 Axustar o modo e a profundidade da cor, a resolución, as dimensións e o
formato mediante a aplicación específica de escaneado ou de tratamento
dixital
2.3 Eliminar defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando
técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.
2.4 Xerar imaxes sintéticas, empregando técnicas de procesamento e
xeración algorítmica de imaxes.
2.5 Realizar probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e
comprobando a súa correcta visualización ou impresión.
3.1 Valoración das características do tratamento dixital

TOTAL

27

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.
CA3.2 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.

•

PE.1 - Característica das imaxes fixas

S

15

•

LC.1 - Corrección de axustes

S

10

•

LC.2 - Realización dos axustes e adaptación
ás características do soporte final

S

10

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

•

TO.1 - Eliminación de elementos non
desexados empregando ferramentas de
retoque dixital de imaxes.

S

15

CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou
soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e a continuidade das
secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.
CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas,
empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de imaxes.

•

TO.2 - Axuste das imaxes ao soporte final

S

15

•

TO.3 - Xeración de imaxes sintéticas
empregando as técnicas indicadas.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.4 - Sistematización do procesamento
das imaxes

S

10

CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e
comprobando a súa correcta visualización ou impresión.

•

TO.5 - Realización de probas comprobando
a correcta visualización ou impresión

S

10
TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor: espazos de cor. Resolución (píxels), profundidade de cor (bits) e tamaño de ficheiro. Separación e mestura de canles. Modos de
escala de grises, cor verdadeira e cor indexada. Axustes de contrast
Tratamento e retoque dixital de imaxes: corrección de defectos e anomalías, rexistrados e de orixe técnica. Ferramentas de convolución (enfoque e desenfoque). Realce, afiadura e
desparasitaxe. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferrame
Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final: cuantización da cor do píxel e niveis discretos de representación. Formatos axeitados de almacenamento de ficheiros.
Algoritmos e formatos de compresión de imaxes fixas. Soportes de almacenamento dixitais.
Xeración e procesamento de imaxes sintéticas por computador: software de xeración e procesamento de imaxes. Xeración de imaxes fractais e funcións caóticas iterativas. Xeración
algorítmica de imaxes, fondos, tramas e texturas.
Realización de probas de visualización e impresión. Tiras de proba, parches, elementos de rexistro e escalas. Probas de reprodución secuencial de series de imaxes. Condicións de
exhibición en sesións de animación músico-visual.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tratamento dixital de
imaxes de mapa de bits. Realízase o tratamento
dixital de imaxes de mapas
de bits.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará
aos alumnos as
cuestións básicas do
entorno do mapa de
bits con diversos
programas de edición
de imaxe.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos tratarán
imaxes con
dimensionado de
ancho, resolución
espacial, profundidade
de cor en bits, etc.

Resultados ou produtos

•

O profesor ensinará
aos alumnos as
cuestións básicas do
entorno do mapa de
bits con diversos
programas de edición
de imaxe.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

PE.1 - Característica das
imaxes fixas

•

TO.1 - Eliminación de
elementos non
desexados empregando
ferramentas de retoque
dixital de imaxes.

•

TO.2 - Axuste das
imaxes ao soporte final

•

TO.4 - Sistematización
do procesamento das
imaxes

Duración
(sesións)

12,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Procesamento e retoque de
imaxe física - Prócesase e
retócase a imaxe fixa.

Valoración das
características do
tratamento dixital Valórense as
características do
tratamento dixital de imaxes

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará
software técnico de
retoque de imaxe.

O alumno recolle e
analiza mediante
resumes, esquemas e
apuntamentos as
principais
características do
tratamento dixital.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resultados ou produtos

Os alumnos/as usarán
as ferramentas do
software de tratamento
de imaxe, conversión a
diferentes espazos de
representación,
descomposición de
imaxes RGB,
conversión a diferentes
profundidades de cor
(paleta de cor,
dithering, formatos con
compresión -con perda
e sen perda-, formatos
de imaxe HTML,
entrelazado e codifición
progresiva en .png e .
jpg, elaboración dun
mapa sensible, etc).

•

O profesor explica na
aula as características
da edición e tratamento
dixital de imaxe.

•

O produto será unha
imaxe en mapa de bits
desenvolvendo todas
as ferramentas do
software para
comprobar o
funcionamento do
mesmo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Corrección de
axustes

•

LC.2 - Realización dos
axustes e adaptación ás
características do
soporte final
TO.3 - Xeración de
imaxes sintéticas
empregando as técnicas
indicadas.
TO.5 - Realización de
probas comprobando a
correcta visualización ou
impresión

•

•

O produto será unha
imaxe en mapa de bits
desenvolvendo todas
as ferramentas do
software para
comprobar o
funcionamento do
mesmo.

•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.5 - Realización de
probas comprobando a
correcta visualización ou
impresión

TOTAL
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(sesións)
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3,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

4

Duración

Fotomontaxe dixital de imaxes de mapa de bits

27

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Deseñar a montaxe que se vaia realizar e determinar as imaxes que a
compoñen definindo o seu tratamento

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Realización de fotomontaxes de imaxes de mapas de bits

15,0

2

Utilización de técnicas e ferramentas específicas.

12,0

1.2 Axustar o tamaño, a resolución e o modo de cor
1.3 Montar panorámicas de imaxes
1.4 Organizar en capas os elementos da fotomontaxe. Realizar máscaras e
trazados necesarios.
1.5 Corrixir erros de paralelaxe
1.6 Realizar a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible,
evitando os saltos pronunciados de gradación.
2.1 Utilizar as técnicas necesarias para modificar os elementos necesarios
para a fotomontaxe.
2.2 Empregar puntos de control para establecer conexións entre as imaxes
sobre o plano de proxección.
2.3 Empregar técnicas de remapeamento e interpolación
TOTAL

27

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Deseño da montaxe definindo o seu
tratamento

S

25

CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu
tamaño, a resolución e o modo de cor.

•

LC.1 - Modificación, axuste e resolución dos
elementos da fotomontaxe

S

10

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.

•

TO.1 - Axustes da fotomontaxe atendendo
ás súas características.

S

15

•

TO.2 - Organización en capas dos
elementos da fotomontaxe.

S

15

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.

•

TO.3 - Montaxe de panorámicas de imaxes.

S

20

•

TO.4 - Fusión dos elementos da montaxe.

S

15

TOTAL
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4.4.e) Contidos
Contidos
Composición e estrutura visual da imaxe: percepción do espazo e da profundidade. Procedementos artificiais de formación do espazo. Perspectiva mixta e efectos surrealistas ou fantásticos.
Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes. Transformacións xeométricas. Corrección e axustes de perspectiva. Harmonización de fondos e suxeitos. Técnicas de trazado,
selección e enmascaramento. Traballo con capas. Máscara de capa, máscar

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Realización de
fotomontaxes de imaxes de
mapas de bits - Realízanse
fotomontaxes de imaxes de
mapa de bits

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará a
composición e estrutura
visual da imaxe e as
principais técnicas e
ferramentas para a
fotomontaxe de imaxes
en mapa de bits
mediante capas,
realizando as máscaras
e trazados que
conveñan para cada
caso.

Alumnado
(tarefas)

•

O alumno coñecerá,
canto á estrutura da
imaxe, composición,
encadre e proporcións;
percepción do espazo e
da profundidade
(perspectiva liñal e
aérea, tamaño
aparente,xustaposición,
iluminación da imaxe,
volume e enfoque
diferencial);
procedementos
artificiais de formación
do espazo (collage,
perspectiva mixta e
efectos surrealistas ou
fantásticos).

Resultados ou produtos

•

Fotomontaxes de
imaxes de mapa de bits
concibidas como apoio
visual para as pezas de
animación músicovisual gravadas e
editadas polos
alumnos.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

•

LC.1 - Modificación,
axuste e resolución dos
elementos da
fotomontaxe
PE.1 - Deseño da
montaxe definindo o seu
tratamento

•

TO.1 - Axustes da
fotomontaxe atendendo
ás súas características.

•

TO.2 - Organización en
capas dos elementos da
fotomontaxe.

Duración
(sesións)

15,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Utilización de técnicas e
ferramentas específicas. Utilízanse técnicas e
ferramentas específicas de
montaxe e edición dixital de
imaxe fixa.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará as
principais técnicas e
ferramentas específicas
para montaxe e edición
dixital de imaxe fixa.

Alumnado
(tarefas)

•

•

O alumnos coñecerá as
principais técnicas de
apoio á composición
(regras e guías); as
transformacións
xeométricas; os
axustes de perspectiva;
a perspectiva liñal
(reencadres e
descentrado do punto
de fuga); cómo
harmonizar fondos e
suxeitos; técnicas de
trazado, selección ou
enmascaramento;
creación de seleccións
rápidas con máscaras
por rango de umbral; o
traballo con capas
(modos de combinación
e acoplamentos de
capas); as máscaras de
capa, máscaras de
canal (selección) e
canais alfa; cómo crear
efectos de dobre
exposición e
sobreimpresión; cómo
montar panorámicas e
mosaicos de imaxes; os
conceptos de
granulación, ruído e
confusión
intencionados; a fusión
e o suavizado de
escalonamentos; os
retoques, os
degradados, os
fundidos e os calados;
os filtros de convolución
(enfoque diferencial e
profundidade de
campo); os filtros de
deformacións,
distorsións e efectos
especiais.

Resultados ou produtos

•

Panorámicas de imaxe
mediante puntos de
control, evitando saltos
de gradación.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.3 - Montaxe de
panorámicas de imaxes.

•

TO.4 - Fusión dos
elementos da montaxe.

Duración
(sesións)

12,0

Os alumnos
aprenderán a facer
panorámicas de imaxes
corrixindo erros de
paralaxe e suavizando
as distorsións mediante
técnicas de
remapeamento e
interpolación.
TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Tratamento e edición de imaxes vectoriais.

45

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Determinar os elementos necesarios para compor a imaxe vectorial.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tratamento e edición de imaxes vectoriais.

22,5

2

Utilización de técnicas e ferramentas específicas de xeración,
edición e tratamento vectorial

22,5

TOTAL

45.0

1.2 Valorar a funcionalidade da imaxe vectorial.
1.3 Transformar en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits
1.4 Realizar as corrección, as transformación de cor e os efectos de volume
nos trazados e nos recheos
1.5 Realizar transformacións xeométricas e os efectos de perspectiva
necesarios
1.6 Duración total
46,0 A1
Tratamento e edición de imaxes
vectoriais. Realízase o tratamento e a edición de imaxes vectoriais,
integrando elementos de distinta natureza e funcionalidade.
21.0 O1.
1
Determinar os elementos necesarios para compor a imaxe
vectorial. O1.2
Valorar a funcionalidade da imaxe vectorial. O1.3
Transformar en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits
O1.4
Realizar as corrección, as transformación de cor e os efectos de
volume nos trazados e nos recheos. O1.5
Realizar
transformacións xeométricas e os efectos de perspectiva necesarios. O1.6
Adaptar as imaxes vectoriais obtidas ás características do
medio ou soporte final
2.1 Empregar técnicas e ferramentas de vectorización
2.2 Empregar técnicas e ferramentas específicas de manipulación e axuste
da cor
2.3 Empregar técnicas e ferramentas específicas de edición vectorial
2.4 Engadir os nodos necesarios e aplanando as curvas Bézier para a súa
exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Elementos para compoñer a imaxe
vectorial e a súa funcionalidade.

S

25

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.

•

TO.1 - Transformación de elementos
vectoriais e emprego de ferramentas e
técnicas de vectorización.

S

25

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.

•

LC.1 - Correccións, transformación nos
trazados e nos recheos.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.2 - Transformacións xeométricas e
efectos de perspectiva.

S

15

•

TO.2 - Adaptación das imaxes vectoriais ás
características do soporte final.

S

20

TOTAL

100

4.5.e) Contidos
Contidos
Imaxes e gráficos vectoriai. Principios e elementos do deseño: balance (simetría e peso visual), contraste, énfase, proporción, patróns, gradación e composición (estática e dinámica). Liña,
forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación (valor).
Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial.
Técnicas e ferramentas de traballo con texto vectorial. Lexibilidade do contido textual: rótulos, titulares e corpo de texto. Edición de textos en trazados e formas.
Adaptación e axuste das imaxes vectoriais ao medio ou soporte final: formatos vectoriais nativos, de exportación e intercambio.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tratamento e edición de
imaxes vectoriais. Realízase o tratamento e a
edición de imaxes
vectoriais, integrando
elementos de distinta
natureza e funcionalidade.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Utilización de técnicas e
ferramentas específicas de
xeración, edición e
tratamento vectorial Utilízanse técnicas e
ferramentas específicas de
xeración, edición e
tratamento vectorial

•

•

O profesor explica as
características do
entorno dixital, os
conceptos básicos e
analiza o que é unha
imaxe vectorial e as
súas características,
ademais de explicitar
os principios do deseño
O profesor ensina a
mudar as imaxes de
mapas de bits en
elementos vectoriais e
a adaptar as imaxes
vectoriais ao soporte
escollido para a imaxe
final, coas
transformacións
necesarias
O profesor explica as
principais ferramentas
de xeración, edición e
tratamento vectorial.
O profesor explica as
principais técnicas de
edición de textos en
trazados e formas,
incluíndo as curvas
bézier ou "puntos de
áncora".

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resultados ou produtos

O alumno, co software
específico de edición
dixital de imaxes,
determinará as
características dunha
imaxe vectorial:peso,
tamaño, resolución,
textura, etc, e
aprenderá a facturar
imaxes segundo as
dimensións e os
formatos requeridos
para a imaxe final.

•

O alumnado aprenderá
a manipular unha imaxe
no entorno dixital
dacordo ás
características
requeridas no soporte
final, interiorizando as
ferramentas necesarias
nos programas
hexemónicos de
edición de imaxe para
facer transformacións
xeométricas e os
efectos de perspectiva
que sexan necesarios.

•

Traballos prácticos
sobre formatos nativos
e de intercambio
mediante exercicios de
dimensionamento de
imaxes e modos de cor

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Correccións,
transformación nos
trazados e nos recheos.

•

PE.1 - Elementos para
compoñer a imaxe
vectorial e a súa
funcionalidade.
TO.1 - Transformación
de elementos vectoriais
e emprego de
ferramentas e técnicas
de vectorización.

•

Trabajos prácticos nun
software de edición
vectorial de imaxes
sobre transformacións
xeométricas, trazados e
formas.

•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.2 - Transformacións
xeométricas e efectos de
perspectiva.

•

TO.2 - Adaptación das
imaxes vectoriais ás
características do
soporte final.

TOTAL
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Duración
(sesións)

22,5

22,5

45,0
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Captación de imaxe en movemento (vídeo)

54

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Determinar as imaxes de vídeo orixinais para proceder á súa captura.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Rexistro de imaxes en movemento

20,0

2

Potenciación da expresividade das imaxes

20,0

3

Difusión simultánea de pezas de animación musical e de vídeo

14,0

1.2 Relacionar as imaxes de vídeo coa iluminación da sala
1.3 Determinar o soporte de gravación ou captura das pezas de vídeo que se
vaían a rexistrar
1.4 Organizar no encadramento da toma os elementos participantes e
relacionalos co punto de vista da cámara de vídeo e o estilo musical da
proxección
1.5 Axustar na cámara de vídeo o tamaño da 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
1.6 Axustar os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación,
distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo , en relación coa iluminación
da escena que se vaia captar
1.7 Dispoñer os recursos de iluminación necesarios para adecuar as
condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo
1.8 Definir a posta en escea e os planos en función do proxecto
2.1 Definir a posta en escena e os planos en función do proxecto
2.2 Dispoñer os recursos de iluminación necesarios para adecuar as
condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo
3.1 Rexistrar con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á
sesión de animación visual
3.2 Introducir os metadatos coa información necesaria para a súa
identificación
3.3 Localizar o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe
TOTAL

54

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Selección das imaxes de vídeo

S

5

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

•

LC.2 - Selección do soporte de gravación ou
captura

S

5
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Definición da posta en escena cos
planos correspondentes

S

15

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes,
en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da
proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a
relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado,
o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia
focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena
que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións
lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

•

TO.1 - Organización das partes
participantes

S

10

•

TO.2 - Axuste do tamaño da imaxe, relación
de imaxes, formato e compresión

S

10

•

TO.3 - Axuste dos parámetros en relación
coa iluminación da escena

S

10

•

TO.4 - Selección dos recursos de
iluminación necesarios

S

15

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.

•

TO.5 - Rexistro das imaxes destinadas á
sesión de animación e introducción de
metadatos

S

20

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

•

TO.6 - Selección do espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou imaxe

S

10
TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Tipoloxía, características e prestacións das videocámaras. Formatos de vídeo, compresións, codecs, e tipos e tamaños de sensores. Modalidades de código de tempo.
Operación con videocámaras: técnicas de encadramento e enfoque; movementos de cámara; conexión de micrófonos e liñas; monitorización e axuste de niveis.
Axuste de condicións lumínicas.
Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual: organización do espazo da toma. Ordenación de secuencias e planos.
Guións, storyboard e especificacións técnicas en función dos condicionantes de produción

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Rexistro de imaxes en
movemento - Rexístranse
imaxes de vídeo para pezas
de animación musical e
visual

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Potenciación da
expresividade das imaxes

•

•

O profesor ensinará as
diferentes tipoloxías de
videocámara e as
principais operacións
do cámara de vídeo.
O profesor ensinará a
recoñecer e xerarquizar
segundo a perspectiva
de uso, e no que atinxe
ás videocámaras:
formatos de vídeo,
comprensións, codecs,
tipos e tamaños de
sensores; soportes de
gravación: cinta, disco
duro e tarxetas;
modalidades de código
de tempo; relacións de
aspecto 4:3 e 16:9;
relación de aspecto do
píxel; imaxes por
segundo e exploración
entrelazada e
progresiva; canais e
opcións de audio;
obxectivos integrados e
ópticas
intercambiábeis, tipos e
efectos sobre a imaxe;
equilibrio de cor en
relación con fontes
luminosas, etc.
O profesor deberá
ensinar as principais
técnicas de captación
de secuencias
fotográficas e de vídeo
con iluminación,
fragmentación e posta
en escena idóneas para
pezas de animación
visual; identificación de
imaxes e edición de
etiquetas con
metadatos.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos saberán
desenvolver e escoller
as mellores opcións en
diferentes contextos
nas operacións con
videocámara: suxeción
a man, sobre ombro,
con trípode e outros
soportes; técnicas de
encadre e enfoque;
movementos de
cámara: panorámica,
travelling e grúa;
axustes de luminancia
e cor: balance de
brancos; conexión de
micros e liñas;
monitorizado e axuste
de niveis.

•

Os alumnos
aprenderán a captar
secuencias de vídeo no
contexto dunha peza de
animación visual dun
estilo musical
determinado,
organizando nese
sentido secuencias e
planos.

•

Os alumnos deberán
aprender a organizar o
espazo de traballo dun
produto que esixe guión
técnico, axuste das
condicións lumínicas e
adecuación da
planificación a unha
sesión músico-visual
específica dentro dunha
produción determinada.

Resultados ou produtos

•

Rexistro de imaxes en
formato vídeo para
unha peza de
animación músicovisual determinada.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Selección das
imaxes de vídeo

•

LC.2 - Selección do
soporte de gravación ou
captura

•

PE.1 - Definición da
posta en escena cos
planos correspondentes

•

TO.2 - Axuste do tamaño
da imaxe, relación de
imaxes, formato e
compresión
TO.3 - Axuste dos
parámetros en relación
coa iluminación da
escena
TO.5 - Rexistro das
imaxes destinadas á
sesión de animación e
introducción de
metadatos

•

•

•

Guión técnico e
narrativo a partir do
anterior rexistro de
imaxes en formato
vídeo para unha sesión
músico-visual
determinada.

O profesor ensinará
cómo organizar o
espazo da toma de
imaxe; a axustar as
condicións de luz; a
ordear secuencias e
planos mediante guións
e storyboards, e a
relacionar os elementos
visuais coa música das
sesións de animación.
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•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.1 - Organización das
partes participantes

•

TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe

Duración
(sesións)

20,0

20,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Difusión simultánea de
pezas de animación
musical e de vídeo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará
métodos de localización
e organización do
espazo da toma
dacordo a condicións
de iluminación
preestablecidas, dentro
dunha produción e un
estilo musical
determinado.
O alumnos aprenderán
a seleccionar espazos,
iluminación e recursos
humanos dacordo a
unha idea prefixada, un
estilo musical
determinado e unha
produción específica.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos
aprenderán a adecuar
as imaxes de vídeo
rexistradas a estilos
musicais concretos e
espazos determinados.

Resultados ou produtos

•

Pezas de animación
músico-visual para
estilos musicais
determinados e
espazos disímiles a
escoller polos alumnos
mediante traballo de
equipo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.1 - Organización das
partes participantes

•

TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe

TOTAL
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Duración
(sesións)

14,0

54,0
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD

Duración

Edición de imaxe en movemento (vídeo)

54

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Configurar o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de
gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Edición de pezas visuais para sesións de animación músicovisual

27,0

2

Aplicación de técnicas de creación de secuencias dinámicas.

27,0

1.2 Considerar o formato adecuado ao material orixinal e á difusión final.
1.3 Axustar parámetros de formato como tamaño de imaxe, aspecto, número
de imaxes, formato progresivo ou entrelazado, tiepo de compresión e opcións
de audio.
1.4 Editar os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos
sonoros na liña de tempo do programa.
2.1 Realizar transicións entre planos e sincronizando a duración da imaxe co
audio
2.2 Xerar rótulos de diversos estilos no titulador da aplicación de edición non
lineal.
2.3 Integrar os rótulos coa imaxe no coxunto da edición.
2.4 Harmonizar o ton e a cor do loop de vídeo definitivo.
2.5 Exportar a serie de imaxes de vídeo dese o programa de secuenciación
dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario, para a súa
posterior exhibición.
TOTAL

54

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Configuración do proxecto na
aplicación co formato adecuado, axustando
parámetros de formato.

S

20

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.

•

S

20

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.

•

TO.2 - Edición de clips de vídeo, fotografías,
gráficos, elementos sonoros na liña de
tempo, realizando transicións e
sincronizacións.
TO.3 - Xeración de rótulos de diversos
estilos.

S

20

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

•

LC.1 - Harmonía entre o ton e a cor do
vídeo definitivo

S

20

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.

•

LC.2 - Exportación das imaxes ou do vídeo
para a súa posterior exhibición

S

20

TOTAL
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4.7.e) Contidos
Contidos
Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non lineal: características de formatos de vídeo en proxectos de edición.
Opcións de importación de clips de vídeo, imaxes e audio a programas de secuenciación dinámica e edición.
Técnicas de secuenciación dinámica de imaxes fixas, gráficos vectoriais e outros elementos: frame a frame, stopmotion, interpolación e morphing. Movemento por trazados ou guías.
Movemento de máscaras de ocultación. Creación de secuencias cíclicas de serie
Técnicas de edición en liña de tempos: edicións por inserción, superposición e extracción. Axuste fino de edicións. Tipos e parámetros de transicións.
Xeración de rótulos fixos e en movemento: creación e edición de estilos de rótulos. Edición de rótulos en roll e crawl.
Importación e integración de gráficos 2D e 3D: modalidades de incrustación. Axuste de canle alpha, transparencia e recorte.
Exportación de pezas editadas a soportes e ficheiros de difusión: determinación de propiedades técnicas do material que cumpra exportar segundo o seu destino. Configuración de
parámetros de saída. Adecuación de características técnicas ao soporte.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Edición de pezas visuais
para sesións de animación
músico-visual - Edítanse
pezas visuais para sesións
de animación músicovisual.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará as
diferentes
características de
formatos de vídeo en
proxectos de edición:
opcións de importación
a programas de
secuenciación dinámica
e edición; cómo xerar
rótulos fixos e en
movemento; os xeitos
de incrustar gráficos 2D
e 3D mediante axuste
de canle alpha,
transparencia e recurte;
e cómo adecuar as
características técnicas
do noso produto a
soportes e ficheiros de
difusión concretos.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos serán
capaces de axustar o
seu produto a uns
parámetros de formato
determinado, editar
clips na liña de tempo;
xerar rótulos;
harmonizar o ton e a
cor do seu vídeo; e
exportalo para a súa
posterior exhibición.
Podendo expresar, en
calquera caso, a
pertinencia da súa
fusión concreta de
música e imaxe.

Resultados ou produtos

•

Pezas visuais para
diferentes sesións de
animación músicovisual.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Harmonía entre o
ton e a cor do vídeo
definitivo

•

LC.2 - Exportación das
imaxes ou do vídeo para
a súa posterior
exhibición
TO.1 - Configuración do
proxecto na aplicación co
formato adecuado,
axustando parámetros
de formato.

•

•

•
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TO.2 - Edición de clips
de vídeo, fotografías,
gráficos, elementos
sonoros na liña de
tempo, realizando
transicións e
sincronizacións.
TO.3 - Xeración de
rótulos de diversos
estilos.

Duración
(sesións)

27,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Aplicación de técnicas de
creación de secuencias
dinámicas. - Aplícanse
técnicas de creación de
secuencias dinámicas de
gráficos e imaxes fixas e de
montaxe audiovisual
relacionadas coas
tendencias musicais.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará a
aplicar as diferentes
técnicas de
secuenciación dinámica
de imaxes fixas,
gráficos vectoriais e
outros elementos.
O profesor ensinará as
técnicas de edición en
liña de tempos:
inserción,
superposición e
extracción, cos diversos
tipos e parámetros de
transicións,
sincronizando a
duración da imaxe co
audio e integrando ton
e cor do loop do vídeo
definitivo, ademais de
rótulos de diferentes
estilos.

Alumnado
(tarefas)

•

O alumno aplicará
técnicas de creación de
secuencias dinámicas
de gráficos e imaxes
fixas e de montaxe
audiovisual
relacionadas coa
tendencia musical que
escollese o seu grupo
de traballo, e exportará
o resultado final a
soportes e ficheiros de
difusión concretos
segundo destino.

Resultados ou produtos

•

Pezas de animación
músico-visual para
estilos musicais
determinados e
espazos disímiles a
escoller polos alumnos
mediante traballo de
equipo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Harmonía entre o
ton e a cor do vídeo
definitivo

•

TO.3 - Xeración de
rótulos de diversos
estilos.

TOTAL
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Duración
(sesións)

27,0

54,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS EXIXIBLES
UD1:
- Tipoloxía e características de cámaras e obxectivos fotográficos.
- Operación de cámaras fotográficas.
UD2
-Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
-Características técnicas dos dispositivos de visualización.
-Percepción, interpretación e xestión da cor. Síntesis aditiva e substrativa, modelos de cor.
-Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada.

UD3:
-Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor. Axustes de contraste, equilibrio de gris, brillo, tonos e saturación.
Tratamento e retoque dixital de imaxes. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferramentas de clonación. Reducción do número
de tons ou cores.
-Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final.
UD4
- Composición e estrutura visual da imaxe. Procedementos artificiais de formación do espazo.
- Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes.

UD5
-Imaxes e gráficos vectoriais, principios e elementos de deseño. Línea, forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación.
-Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial. Trazado e vectorización de imaxes de mapa de bits.
UD 6
- Operación de videocámaras.
- Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual.

UD 7
-Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non liñal.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Canto aos criterios de cualificación, faranse tres avaliacións, unha por trimestre, e outra avaliación final. O 60% da nota corresponderase cos
traballos e proxectos desenvolvidos na aula onde unha parte desta porcentaxe se reservará á actitude e participación do alumnado na aula e nos
traballos grupais; o 40% remítese ás probas escritas. Terán que aprobarse a parte teórica e práctica para poder superar a materia.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC. Identificando os aspectos que non forros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns, reparando no perfil do alumno para conseguirmos unha resposta máis individualizada.
No caso de non superar as probas escritas, facilitaránselle supostos prácticos e cuestionarios en sincronía cos mínimos esixíbeis que o alumno
non estivo en condicións de superar. Ante unha cualificación negativa a final do curso, proporáselle ao alumno en concreto probas e tarefas antes
da avaliación final, sempre dacordo aos mínimos esixíbeis.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria de dúas partes:
(1)Unha teórica na que deberá contrastar o coñecemento dos conceptos mínimos esixíbeis, amais
(2) dunha serie de traballos nas que eses coñecementos se fagan tanxíbeis.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito indispensable ter entregados os traballos centrais do curso, que serán
precisados con antelación aos interesados.
Os criterios de cualificación neste apartado: 60% contidos procedimentais; 40% contidos conceptuais.
A parte práctica deberá ser desenvolvida polo alumno con opcións de recuperar ao longo dunha semana ou tempo necesario para demostrar que
supera os mínimos esixíbeis na parte procedimental.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A praxe docente será avaliada e posta en cuestión a través das vías de rigor: o diálogo cos alumnos, cuestionarios anónimos, observación do
traballo en grupo e observación constante dos progresos segundo os prazos asinados para cada unidade didáctica.
Segundo a marcha, os avatares e o rendemento e capacidades iniciais do grupo, poderían incluírse modificacións nas tarefas asignadas da
programación.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Un breve cuestionario inicial foi a ferramenta escollida para a realización da avaliación inicial e tomar contacto co grupo. Mediante as LC
manteremos un seguimento constante das dinámicas da aula e da súa evolución; da conservación dos hábitos de traballo e da porosidade dos
alumnos á hora de traballar en equipo.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
O asesoramento con materiais de apoio a través de webgrafía e bibliografía será constante; así tamén as sesións individualizadas en horas de
titoría e o reforzo de actividades prácticas deseñadas para blindar os niveis mínimos que esixe o módulo.
No que atinxe ás alumnos máis avanzados haberá medidas de ampliación e reforzo constantes en forma de materiais curriculares e
extracurriculares; canto aos alumnos que parten dunha posición máis retrasada dende o punto de vista formativo, as medidas serán de atención
individualizada, dentro e fóra da dinámica de grupo.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A educación debe capacitar aos alumnos para a libre elección da súa vida desde o coñecemento. Tolerancia e respecto serán os valores que
rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo,
para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no
centro docente.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias, visitas,..., a empresas do sector e a organismos
relacionados, que lles permitan complementar a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
10.Outros apartados
10.1) PLATAFORMA VIRTUAL
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classrom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo
Vídeo disc-jockey e son

Grao

Réxime

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime xeralordinario

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1304

Nome
Toma e edición dixital de imaxe

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

8

240

288

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

JOSÉ IGNACIO GARCÍA VERGUIZAS,ALBA SOUTO GARCÍA (Subst.)

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo
Desenvolve a captación, edición e manipulación de imaxes fixas e en movemento para adquirir a polivalencia necesaria en canto a técnicas de
preparación, visualización e dixitalización de orixinais, o tratamento dixital e as técnicas de fotomontaxe en imaxes de mapa de bits e vectoriais,
ademais da captación fotográfica e audiovisual e unha introdución as técnicas de animación 2D e posproducción de imaxes e sons.
Para adquirir esa polivalencia necesaria nun entorno produtivo onde se camiña cara á especialización multimedia -onde os traballadores deben
cubrir as tarefas de toma e edición de imaxe fixa e en movemento, amais das funcións de promoción de eventos autoxerados ou por contratación
allea-, trataremos que algunhas actividades de ensino e aprendizaxe se realicen en coordinación cos módulos de Preparación de sesións de vídeo
disc-jockey e Animación visual en vivo.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha
Resultados de aprendizaxe

U.D.

Título

Duración Peso
(sesións) (%)

Descrición

130400
RA1

1
2
3
4
5
6
7

Captación de imaxe fixa
Tipoloxía, características e operación de cámaras fotográficas
(fotografía)
Dispositivos de visualización e Tipoloxía, características e calibración dos dispositivos de
dixitalización
visualización e dixitalización
Tratamento dixital de imaxes de Tratamento dixital, adaptación, axustes, formatos. Software de
mapa de bits
procesamento de imaxes
Fotomontaxe dixital de imaxes Composición, técnicas e ferramentas para a fotomontaxe
de mapa de bits
dixital de imaxes
Tratamento e edición de imaxes Tratamento e edición de imaxes vectoriais
vectoriais.
Captación de imaxe en
Tipoloxía, características e operación de cámaras
movemento (vídeo)
videográficas
Edición de imaxe en
Importación de clips de vídeo, imaxes e audio, e de gráficos
movemento (vídeo)
2D e 3D. Exportación de pezas editadas e configuración de
parámetros

54

20

27

10

27

10

27

10

45

10

54

20

54

20

Total:

288
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RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

X
X
X
X
X
X
X
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4. Por cada unidade didáctica
4.1.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
1

Título da UD

Duración

Captación de imaxe fixa (fotografía)

54

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.1.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act
1

1.1 Determinar as imaxes fotográficas orixinais para proceder á súa captura

Duración
(sesións)

Título das actividades
Rexistro de imaxes fotográficas para pezas de animación
musical e visual

54,0

1.2 Relacionar as imaxes fotográficas coa iluminación da sala
1.3 Determinar o soporte de gravación ou captura das fotografías que se
vaian rexistrar
1.4 Organizar no encadramento da toma os elementos participantes e
relacionalos co punto de vista da cámara fotográfica e o estilo musical da
proxección
1.5 Axustar na cámara fotográfica o tamaño da 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
1.6 Axustar os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación,
distancia focal e enfoque en cámaras fotográfica , en relación coa iluminación
da escena que se vaia captar
TOTAL

54

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Selección das imaxes fotográficas e
de vídeo

S

5

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

•

LC.2 - Selección do soporte de gravación ou
captura

S

5

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

•

PE.1 - Definición da posta en escena cos
planos correspondentes

S

15

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes,
en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da
proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a
relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado,
o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia
focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena
que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións
lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

•

TO.1 - Organización das partes
participantes.

S

10

•

TO.2 - Axuste do tamaño da imaxe, relación
de imaxes, formato, compresión.

S

10

•

TO.3 - Axuste dos parámetros en relación
coa iluminación da escena que vaia captar.

S

10

•

TO.4 - Selección dos recursos de
iluminación necesarios.

S

15

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.

•

TO.5 - Rexistro das imaxes destinadas á
sesión de animación e introducción dos
metadatos.

S

20
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

•

TO.6 - Selección do espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou imaxe.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

10
TOTAL

100

4.1.e) Contidos
Contidos
Tipoloxía e características das cámaras fotográficas: formatos, tipos e tamaños de sensores. Relacións de aspecto. Tipos de ficheiro admitidos e compresións. Gama de índices de
exposición. Velocidades de obturación e efectos sobre a imaxe.
0Edición de metadatos de imaxes dixitalizadas.
Cámaras dixitais e tags específicos de metadatos (exif e IPTC).
Tipoloxía e características de obxectivos fotográficos.
Operación de cámaras fotográficas: relacións entre sensibilidade, iluminación, velocidades de obturación e diafragma. Composición do encadramento. Técnicas de instantánea, de retrato e
de captación de obxectos ou persoas en movemento.
Axuste de condicións lumínicas.
Guións, storyboard e especificacións técnicas en función dos condicionantes de produción
Identificación de imaxes e edición de etiquetas de metadatos.

4.1.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Rexistro de imaxes
fotográficas para pezas de
animación musical e visual Rexístranse imaxes
fotográficas para pezas de
animación músical e visual

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará as
diferentes tipoloxías e
características das
cámaras fotográficas,
dos obxectivos
fotográficos e das
operacións con cámara
fotográfica: relacións
entre velocidade,
diafragma,
sensibilidade e
iluminación.
O profesor ensinará as
principais regras de
composición
fotográfica, canda unha
síntese das principais
teorías relativas á
formación do gusto
icónico nas sociedades
actuais, poñéndoo en
relación coa iluminación
de espazos concretos,
e as principais técnicas
de retrato e de
captación de persoas
ou obxectos en
movemento.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Os alumnos saberán
recoñecer e xerarquizar
segundo a perspectiva
de uso, e no que atinxe
aos obxectivos das
cámaras fotográficas:
relación entre distancia
focal, tamaño de imaxe
e formato; tipos de
obxectivo; distancias
focais, ópticas fixas e
obxectivos zoom;
focais, formatos,
ángulos de cobertura e
factores de ampliación;
enfoque e profundidade
de campo; diafragma e
números f.
Os alumnos saberán
desenvolver e escoller
as mellores opcións en
diferentes contextos
nas operacións con
cámara fotográfica:
suxeción a man, con
trípode e outros
soportes; relacións
entre sensibilidade,
iluminación,
velocidades e
diafragma; composición
do encadre; técnicas de
instantánea, retrato,
captación de obxectos
ou persoas en
movemento, etc.

•

Os alumnos
aprenderán a axustar
as súas imaxes ás
condicións de
iluminación do espazo
en concreto.

•

Os alumnos deberán
traballar na súa
formación en teoría da
imaxe sen desatender
nunca, ademais das
achegas
contemporáneas en
niveis de análise
fotográfica (psicoloxía
da cor, por exemplo),
as aportacións das
ciencias humanas e
sociais na configuración
e explicación dos
motivos iconográficos
ao longo da Historia.

Resultados ou produtos

•

•

Traballos con cámara
fotográfica de
conxelación de imaxe e
profundidade de
campo, de uso de
diferentes focais e
emprego dos
esquemas básicos de
iluminación.
Os alumnos deberán
traballar na súa
formación en teoría da
imaxe sen desatender
nunca, ademais das
achegas
contemporáneas en
niveis de análise
fotográfica (psicoloxía
da cor, por exemplo),
as aportacións das
ciencias humanas e
sociais na configuración
e explicación dos
motivos iconográficos
ao longo da Historia.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Selección das
imaxes fotográficas e de
vídeo

•

LC.2 - Selección do
soporte de gravación ou
captura

•

PE.1 - Definición da
posta en escena cos
planos correspondentes

•

TO.1 - Organización das
partes participantes.

•

TO.2 - Axuste do tamaño
da imaxe, relación de
imaxes, formato,
compresión.
TO.3 - Axuste dos
parámetros en relación
coa iluminación da
escena que vaia captar.
TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios.

•

•
•

TO.5 - Rexistro das
imaxes destinadas á
sesión de animación e
introducción dos
metadatos.

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe.

TOTAL
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Duración
(sesións)

54,0

54,0

ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
PROFESIONAIS

4.2.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
2

Título da UD

Duración

Dispositivos de visualización e dixitalización

27

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

RA1 - Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais analóxicos.

SI

4.2.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Calibrar os dispositivos de visualización

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Axuste e configuración de dispositivos de visualización

10,0

2

Dixitalización e captura de imaxes fixas

10,0

3

Conversión dixital de imaxes fixas

7,0

1.2 Calibrar os dispositivos de dixitalización e captura
1.3 Garantir a estabilidade na resposta e a repetitividade dos resultados para
cada configuración
1.4 Determinar a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de
visualización
1.5 Realizar medicións de valores cromáticos, empregando cartas de axuste,
baterías de probas e instrumental de medición e control de calidade
1.6 Configurar os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en
distintos contornos gráficos e aplicacións
1.7 Almacenar e activar os perfís de cor necesarios
2.1 Organizar o espazo de traballo para configuración de múltiples monitores
e escritorios virtuais
2.2 Axustar as condicións de iluminación ambiental e control de reflexos
2.3 Dixitalizar e capturar en condicións normalizadas
2.4 Axustar os dispositivos de dixitalización e captura
2.5 Empregar aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou
cuñas propias
3.1 Encadrar e escalar á resolución axeitada
3.2 Empregar os equipamentos e o software necesario
3.3 Valorar a calidade do resultado
TOTAL

27

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.
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•

TO.1 - Calibración dos dispositivos

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización,
atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores cromáticos (de monitores,
pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst
CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos
contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os perfís de cor necesarios.

•

TO.2 - A calidade da imaxe ofrecida polos
dispositivos

S

15

•

TO.3 - Configuración dos dispositivos

S

15

CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e
escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación ambiental e o control de
reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións
específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

•

PE.1 - A organización do espazo de traballo
cumprindo a normativa

S

25

•

TO.4 - Axuste dos dispositivos de
dixitalización e captura

S

15

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.

•

TO.5 - Dixitalización e captura dos orixinais
analóxicos dentro das normas indicadas así
como a valoración do resultado

S

15

TOTAL

100

4.2.e) Contidos
Contidos
Calibración, axuste e configuración dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
Características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.).
Traballo con pantallas de visualización de datos (PVD): aspectos ergonómicos e normativa aplicable de seguridade. Condicións de iluminación ambiental e control de reflexos. Calidade da
imaxe das pantallas.
Percepción, interpretación e xestión da cor: variables físicas. Cores normalizadas e sistemas de clasificación. Síntese aditiva e subtractiva; modelos de cor. Xestión da cor en contornos
gráficos e aplicacións. Perfís IC. Normas UNE e ISO para a especific
Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de dixitalización: configuración e control de calidade da dixitalización. Parámetros de dixitalización.
Características dos dispositivos de dixitalización e captura: características dos escáners de opacos e transparencias. Tecnoloxías de dixitalización e captura. Dixitalización de orixinais
analóxicos con escáners. Técnicas de captura de orixinais planos co
Características da dixitalización dos soportes analóxicos de imaxe fixa. Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada. Rexistro de defectos e anomalías en follas de control de
calidade.

4.2.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Axuste e configuración de
dispositivos de visualización
- Axústanse os dispositivos
de visualización

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor deberá
explicar o calibrado,
axuste e
caracterización dos
dispositivos de
visualización no espazo
de traballo; as
características técnicas
dos dispositivos de
visualización, e os
parámetros de
dixitalización.

•

O profesor deberá
explicar as
características dos
dispositivos de
dixitalización e captura:
características dos
escáneres de opacos e
transparencias;
tecnoloxías de
dixitalización e captura;
dixitalización de
orixinais analóxicos con
escáneres e as
técnicas de captura de
orixinais planos con
cámara fotográfica.

•

O profesor explicará as
características de
dixitalización dos
soportes analóxicos de
imaxe fixa, incluíndo a
avaliación técnica da
imaxe dixitalizada e o
seu rexistro de eivas en
follas ad hoc de control
de calidade.
O profesor deberá
explicar as
características do
traballo con pantallas
de visualización de
datos, incluíndo
ergonomía e normas de
seguridade e calidade
de imaxe nas pantallas

Dixitalización e captura de
imaxes fixas - Dixitalízanse
e captúranse imaxes fixas a
partir de orixinais
analóxicos

•

Conversión dixital de
imaxes fixas - Pásase de
imaxe analóxica a dixital

•

O profesor ensinará as
variables físicas na
percepción,
interpretación e xestión
da cor (sistemas de
clasificación, modelos
de cor e xestión da cor
segundo a normativa
de calidade europea)

Alumnado
(tarefas)

•

•

•

Resultados ou produtos

O alumno deberá ser
capaz de
desenvolverse
tecnicamente con
calquera caste de
dispositivos de
visualización, en
calquera fase do
proceso de
dixitalización.

•

Os alumnos deberán
capturar orixinais
analóxicos e tratalos
dixitalmente segundo
diferentes parámetros
previamente
establecidos, e avaliar
a calidade do produto
final

•

O alumnado aprenderá
a traballar calquera
formato de imaxe fixa
en entornos dixitais
cambiantes: captura,
adaptación ao formato
final mediante as
técnicas aprendidas de
encadramento,
resolución e escalaxe,
e a valorar a calidade
do resultado

•

Traballos de conversión
de orixinais analóxicos
en material dixitalizado,
rexistro do proceso e
avaliación do material
final.

•

Traballos de captura e
identificación de imaxes
fixas e dixitalización
con criterios de
encadre, escala e
resolución fixados
previamente

•

Traballos de tratamento
dixital de imaxes
capturadas polos
alumnos con diferentes
parámetros e formatos
de arquivo e adaptación
aos requerimentos da
imaxe final, mediante o
uso da cámara
fotográfica, o escáner e
os programas de
edición de imaxe fixa

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

PE.1 - A organización do
espazo de traballo
cumprindo a normativa

•

TO.1 - Calibración dos
dispositivos

•

TO.3 - Configuración dos
dispositivos

•

TO.4 - Axuste dos
dispositivos de
dixitalización e captura

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.2 - A calidade da
imaxe ofrecida polos
dispositivos

•

TO.5 - Dixitalización e
captura dos orixinais
analóxicos dentro das
normas indicadas así
como a valoración do
resultado

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.5 - Dixitalización e
captura dos orixinais
analóxicos dentro das
normas indicadas así
como a valoración do
resultado

TOTAL
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Duración
(sesións)

10,0

10,0

7,0

27,0
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
3

Título da UD

Duración

Tratamento dixital de imaxes de mapa de bits

27

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.3.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Determinar as características das imaxes fixas requiridas para a
elaboración do material visual.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tratamento dixital de imaxes de mapa de bits.

12,0

2

Procesamento e retoque de imaxe física

12,0

3

Valoración das características do tratamento dixital

3,0

1.2 Adaptar e axustar as imaxes ás características técnicas do medio ou
soporte final.
1.3 Sistematizar o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento
das imaxes.
2.1 Corrixir dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais
analóxicos de imaxe fixa.
2.2 Axustar o modo e a profundidade da cor, a resolución, as dimensións e o
formato mediante a aplicación específica de escaneado ou de tratamento
dixital
2.3 Eliminar defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando
técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.
2.4 Xerar imaxes sintéticas, empregando técnicas de procesamento e
xeración algorítmica de imaxes.
2.5 Realizar probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e
comprobando a súa correcta visualización ou impresión.
3.1 Valoración das características do tratamento dixital

TOTAL

27

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.
CA3.2 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.

•

PE.1 - Característica das imaxes fixas

S

15

•

LC.1 - Corrección de axustes

S

10

•

LC.2 - Realización dos axustes e adaptación
ás características do soporte final

S

10

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

•

TO.1 - Eliminación de elementos non
desexados empregando ferramentas de
retoque dixital de imaxes.

S

15

CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou
soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e a continuidade das
secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.
CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas,
empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de imaxes.

•

TO.2 - Axuste das imaxes ao soporte final

S

15

•

TO.3 - Xeración de imaxes sintéticas
empregando as técnicas indicadas.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.4 - Sistematización do procesamento
das imaxes

S

10

CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e
comprobando a súa correcta visualización ou impresión.

•

TO.5 - Realización de probas comprobando
a correcta visualización ou impresión

S

10
TOTAL

100

4.3.e) Contidos
Contidos
Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor: espazos de cor. Resolución (píxels), profundidade de cor (bits) e tamaño de ficheiro. Separación e mestura de canles. Modos de
escala de grises, cor verdadeira e cor indexada. Axustes de contrast
Tratamento e retoque dixital de imaxes: corrección de defectos e anomalías, rexistrados e de orixe técnica. Ferramentas de convolución (enfoque e desenfoque). Realce, afiadura e
desparasitaxe. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferrame
Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final: cuantización da cor do píxel e niveis discretos de representación. Formatos axeitados de almacenamento de ficheiros.
Algoritmos e formatos de compresión de imaxes fixas. Soportes de almacenamento dixitais.
Xeración e procesamento de imaxes sintéticas por computador: software de xeración e procesamento de imaxes. Xeración de imaxes fractais e funcións caóticas iterativas. Xeración
algorítmica de imaxes, fondos, tramas e texturas.
Realización de probas de visualización e impresión. Tiras de proba, parches, elementos de rexistro e escalas. Probas de reprodución secuencial de series de imaxes. Condicións de
exhibición en sesións de animación músico-visual.

4.3.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tratamento dixital de
imaxes de mapa de bits. Realízase o tratamento
dixital de imaxes de mapas
de bits.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará
aos alumnos as
cuestións básicas do
entorno do mapa de
bits con diversos
programas de edición
de imaxe.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos tratarán
imaxes con
dimensionado de
ancho, resolución
espacial, profundidade
de cor en bits, etc.

Resultados ou produtos

•

O profesor ensinará
aos alumnos as
cuestións básicas do
entorno do mapa de
bits con diversos
programas de edición
de imaxe.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

PE.1 - Característica das
imaxes fixas

•

TO.1 - Eliminación de
elementos non
desexados empregando
ferramentas de retoque
dixital de imaxes.

•

TO.2 - Axuste das
imaxes ao soporte final

•

TO.4 - Sistematización
do procesamento das
imaxes

Duración
(sesións)

12,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Procesamento e retoque de
imaxe física - Prócesase e
retócase a imaxe fixa.

Valoración das
características do
tratamento dixital Valórense as
características do
tratamento dixital de imaxes

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará
software técnico de
retoque de imaxe.

O alumno recolle e
analiza mediante
resumes, esquemas e
apuntamentos as
principais
características do
tratamento dixital.

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resultados ou produtos

Os alumnos/as usarán
as ferramentas do
software de tratamento
de imaxe, conversión a
diferentes espazos de
representación,
descomposición de
imaxes RGB,
conversión a diferentes
profundidades de cor
(paleta de cor,
dithering, formatos con
compresión -con perda
e sen perda-, formatos
de imaxe HTML,
entrelazado e codifición
progresiva en .png e .
jpg, elaboración dun
mapa sensible, etc).

•

O profesor explica na
aula as características
da edición e tratamento
dixital de imaxe.

•

O produto será unha
imaxe en mapa de bits
desenvolvendo todas
as ferramentas do
software para
comprobar o
funcionamento do
mesmo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Corrección de
axustes

•

LC.2 - Realización dos
axustes e adaptación ás
características do
soporte final
TO.3 - Xeración de
imaxes sintéticas
empregando as técnicas
indicadas.
TO.5 - Realización de
probas comprobando a
correcta visualización ou
impresión

•

•

O produto será unha
imaxe en mapa de bits
desenvolvendo todas
as ferramentas do
software para
comprobar o
funcionamento do
mesmo.

•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.5 - Realización de
probas comprobando a
correcta visualización ou
impresión

TOTAL
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Duración
(sesións)

12,0

3,0

27,0
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica
N.º

Título da UD

4

Duración

Fotomontaxe dixital de imaxes de mapa de bits

27

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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

SI

4.4.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Deseñar a montaxe que se vaia realizar e determinar as imaxes que a
compoñen definindo o seu tratamento

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Realización de fotomontaxes de imaxes de mapas de bits

15,0

2

Utilización de técnicas e ferramentas específicas.

12,0

1.2 Axustar o tamaño, a resolución e o modo de cor
1.3 Montar panorámicas de imaxes
1.4 Organizar en capas os elementos da fotomontaxe. Realizar máscaras e
trazados necesarios.
1.5 Corrixir erros de paralelaxe
1.6 Realizar a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible,
evitando os saltos pronunciados de gradación.
2.1 Utilizar as técnicas necesarias para modificar os elementos necesarios
para a fotomontaxe.
2.2 Empregar puntos de control para establecer conexións entre as imaxes
sobre o plano de proxección.
2.3 Empregar técnicas de remapeamento e interpolación
TOTAL

27

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Deseño da montaxe definindo o seu
tratamento

S

25

CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu
tamaño, a resolución e o modo de cor.

•

LC.1 - Modificación, axuste e resolución dos
elementos da fotomontaxe

S

10

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.

•

TO.1 - Axustes da fotomontaxe atendendo
ás súas características.

S

15

•

TO.2 - Organización en capas dos
elementos da fotomontaxe.

S

15

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.

•

TO.3 - Montaxe de panorámicas de imaxes.

S

20

•

TO.4 - Fusión dos elementos da montaxe.

S

15

TOTAL
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4.4.e) Contidos
Contidos
Composición e estrutura visual da imaxe: percepción do espazo e da profundidade. Procedementos artificiais de formación do espazo. Perspectiva mixta e efectos surrealistas ou fantásticos.
Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes. Transformacións xeométricas. Corrección e axustes de perspectiva. Harmonización de fondos e suxeitos. Técnicas de trazado,
selección e enmascaramento. Traballo con capas. Máscara de capa, máscar

4.4.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Realización de
fotomontaxes de imaxes de
mapas de bits - Realízanse
fotomontaxes de imaxes de
mapa de bits

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará a
composición e estrutura
visual da imaxe e as
principais técnicas e
ferramentas para a
fotomontaxe de imaxes
en mapa de bits
mediante capas,
realizando as máscaras
e trazados que
conveñan para cada
caso.

Alumnado
(tarefas)

•

O alumno coñecerá,
canto á estrutura da
imaxe, composición,
encadre e proporcións;
percepción do espazo e
da profundidade
(perspectiva liñal e
aérea, tamaño
aparente,xustaposición,
iluminación da imaxe,
volume e enfoque
diferencial);
procedementos
artificiais de formación
do espazo (collage,
perspectiva mixta e
efectos surrealistas ou
fantásticos).

Resultados ou produtos

•

Fotomontaxes de
imaxes de mapa de bits
concibidas como apoio
visual para as pezas de
animación músicovisual gravadas e
editadas polos
alumnos.
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•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

•

LC.1 - Modificación,
axuste e resolución dos
elementos da
fotomontaxe
PE.1 - Deseño da
montaxe definindo o seu
tratamento

•

TO.1 - Axustes da
fotomontaxe atendendo
ás súas características.

•

TO.2 - Organización en
capas dos elementos da
fotomontaxe.

Duración
(sesións)

15,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Utilización de técnicas e
ferramentas específicas. Utilízanse técnicas e
ferramentas específicas de
montaxe e edición dixital de
imaxe fixa.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará as
principais técnicas e
ferramentas específicas
para montaxe e edición
dixital de imaxe fixa.

Alumnado
(tarefas)

•

•

O alumnos coñecerá as
principais técnicas de
apoio á composición
(regras e guías); as
transformacións
xeométricas; os
axustes de perspectiva;
a perspectiva liñal
(reencadres e
descentrado do punto
de fuga); cómo
harmonizar fondos e
suxeitos; técnicas de
trazado, selección ou
enmascaramento;
creación de seleccións
rápidas con máscaras
por rango de umbral; o
traballo con capas
(modos de combinación
e acoplamentos de
capas); as máscaras de
capa, máscaras de
canal (selección) e
canais alfa; cómo crear
efectos de dobre
exposición e
sobreimpresión; cómo
montar panorámicas e
mosaicos de imaxes; os
conceptos de
granulación, ruído e
confusión
intencionados; a fusión
e o suavizado de
escalonamentos; os
retoques, os
degradados, os
fundidos e os calados;
os filtros de convolución
(enfoque diferencial e
profundidade de
campo); os filtros de
deformacións,
distorsións e efectos
especiais.

Resultados ou produtos

•

Panorámicas de imaxe
mediante puntos de
control, evitando saltos
de gradación.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.3 - Montaxe de
panorámicas de imaxes.

•

TO.4 - Fusión dos
elementos da montaxe.

Duración
(sesións)

12,0

Os alumnos
aprenderán a facer
panorámicas de imaxes
corrixindo erros de
paralaxe e suavizando
as distorsións mediante
técnicas de
remapeamento e
interpolación.
TOTAL
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
5

Título da UD

Duración

Tratamento e edición de imaxes vectoriais.

45

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.5.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos

Act

1.1 Determinar os elementos necesarios para compor a imaxe vectorial.

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Tratamento e edición de imaxes vectoriais.

22,5

2

Utilización de técnicas e ferramentas específicas de xeración,
edición e tratamento vectorial

22,5

TOTAL

45.0

1.2 Valorar a funcionalidade da imaxe vectorial.
1.3 Transformar en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits
1.4 Realizar as corrección, as transformación de cor e os efectos de volume
nos trazados e nos recheos
1.5 Realizar transformacións xeométricas e os efectos de perspectiva
necesarios
1.6 Duración total
46,0 A1
Tratamento e edición de imaxes
vectoriais. Realízase o tratamento e a edición de imaxes vectoriais,
integrando elementos de distinta natureza e funcionalidade.
21.0 O1.
1
Determinar os elementos necesarios para compor a imaxe
vectorial. O1.2
Valorar a funcionalidade da imaxe vectorial. O1.3
Transformar en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits
O1.4
Realizar as corrección, as transformación de cor e os efectos de
volume nos trazados e nos recheos. O1.5
Realizar
transformacións xeométricas e os efectos de perspectiva necesarios. O1.6
Adaptar as imaxes vectoriais obtidas ás características do
medio ou soporte final
2.1 Empregar técnicas e ferramentas de vectorización
2.2 Empregar técnicas e ferramentas específicas de manipulación e axuste
da cor
2.3 Empregar técnicas e ferramentas específicas de edición vectorial
2.4 Engadir os nodos necesarios e aplanando as curvas Bézier para a súa
exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Elementos para compoñer a imaxe
vectorial e a súa funcionalidade.

S

25

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.

•

TO.1 - Transformación de elementos
vectoriais e emprego de ferramentas e
técnicas de vectorización.

S

25

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.

•

LC.1 - Correccións, transformación nos
trazados e nos recheos.

S

15
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

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.

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

•

LC.2 - Transformacións xeométricas e
efectos de perspectiva.

S

15

•

TO.2 - Adaptación das imaxes vectoriais ás
características do soporte final.

S

20

TOTAL

100

4.5.e) Contidos
Contidos
Imaxes e gráficos vectoriai. Principios e elementos do deseño: balance (simetría e peso visual), contraste, énfase, proporción, patróns, gradación e composición (estática e dinámica). Liña,
forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación (valor).
Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial.
Técnicas e ferramentas de traballo con texto vectorial. Lexibilidade do contido textual: rótulos, titulares e corpo de texto. Edición de textos en trazados e formas.
Adaptación e axuste das imaxes vectoriais ao medio ou soporte final: formatos vectoriais nativos, de exportación e intercambio.

4.5.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Tratamento e edición de
imaxes vectoriais. Realízase o tratamento e a
edición de imaxes
vectoriais, integrando
elementos de distinta
natureza e funcionalidade.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Utilización de técnicas e
ferramentas específicas de
xeración, edición e
tratamento vectorial Utilízanse técnicas e
ferramentas específicas de
xeración, edición e
tratamento vectorial

•

•

O profesor explica as
características do
entorno dixital, os
conceptos básicos e
analiza o que é unha
imaxe vectorial e as
súas características,
ademais de explicitar
os principios do deseño
O profesor ensina a
mudar as imaxes de
mapas de bits en
elementos vectoriais e
a adaptar as imaxes
vectoriais ao soporte
escollido para a imaxe
final, coas
transformacións
necesarias
O profesor explica as
principais ferramentas
de xeración, edición e
tratamento vectorial.
O profesor explica as
principais técnicas de
edición de textos en
trazados e formas,
incluíndo as curvas
bézier ou "puntos de
áncora".

Alumnado
(tarefas)

•

•

Resultados ou produtos

O alumno, co software
específico de edición
dixital de imaxes,
determinará as
características dunha
imaxe vectorial:peso,
tamaño, resolución,
textura, etc, e
aprenderá a facturar
imaxes segundo as
dimensións e os
formatos requeridos
para a imaxe final.

•

O alumnado aprenderá
a manipular unha imaxe
no entorno dixital
dacordo ás
características
requeridas no soporte
final, interiorizando as
ferramentas necesarias
nos programas
hexemónicos de
edición de imaxe para
facer transformacións
xeométricas e os
efectos de perspectiva
que sexan necesarios.

•

Traballos prácticos
sobre formatos nativos
e de intercambio
mediante exercicios de
dimensionamento de
imaxes e modos de cor

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Correccións,
transformación nos
trazados e nos recheos.

•

PE.1 - Elementos para
compoñer a imaxe
vectorial e a súa
funcionalidade.
TO.1 - Transformación
de elementos vectoriais
e emprego de
ferramentas e técnicas
de vectorización.

•

Trabajos prácticos nun
software de edición
vectorial de imaxes
sobre transformacións
xeométricas, trazados e
formas.

•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.2 - Transformacións
xeométricas e efectos de
perspectiva.

•

TO.2 - Adaptación das
imaxes vectoriais ás
características do
soporte final.

TOTAL
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Duración
(sesións)

22,5

22,5

45,0
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
6

Título da UD

Duración

Captación de imaxe en movemento (vídeo)

54

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.6.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Determinar as imaxes de vídeo orixinais para proceder á súa captura.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Rexistro de imaxes en movemento

20,0

2

Potenciación da expresividade das imaxes

20,0

3

Difusión simultánea de pezas de animación musical e de vídeo

14,0

1.2 Relacionar as imaxes de vídeo coa iluminación da sala
1.3 Determinar o soporte de gravación ou captura das pezas de vídeo que se
vaían a rexistrar
1.4 Organizar no encadramento da toma os elementos participantes e
relacionalos co punto de vista da cámara de vídeo e o estilo musical da
proxección
1.5 Axustar na cámara de vídeo o tamaño da 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
1.6 Axustar os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación,
distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo , en relación coa iluminación
da escena que se vaia captar
1.7 Dispoñer os recursos de iluminación necesarios para adecuar as
condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo
1.8 Definir a posta en escea e os planos en función do proxecto
2.1 Definir a posta en escena e os planos en función do proxecto
2.2 Dispoñer os recursos de iluminación necesarios para adecuar as
condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo
3.1 Rexistrar con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á
sesión de animación visual
3.2 Introducir os metadatos coa información necesaria para a súa
identificación
3.3 Localizar o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe
TOTAL

54

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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.

•

LC.1 - Selección das imaxes de vídeo

S

5

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

•

LC.2 - Selección do soporte de gravación ou
captura

S

5
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Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

PE.1 - Definición da posta en escena cos
planos correspondentes

S

15

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes,
en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da
proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a
relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado,
o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia
focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena
que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións
lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

•

TO.1 - Organización das partes
participantes

S

10

•

TO.2 - Axuste do tamaño da imaxe, relación
de imaxes, formato e compresión

S

10

•

TO.3 - Axuste dos parámetros en relación
coa iluminación da escena

S

10

•

TO.4 - Selección dos recursos de
iluminación necesarios

S

15

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.

•

TO.5 - Rexistro das imaxes destinadas á
sesión de animación e introducción de
metadatos

S

20

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

•

TO.6 - Selección do espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou imaxe

S

10
TOTAL

100

4.6.e) Contidos
Contidos
Tipoloxía, características e prestacións das videocámaras. Formatos de vídeo, compresións, codecs, e tipos e tamaños de sensores. Modalidades de código de tempo.
Operación con videocámaras: técnicas de encadramento e enfoque; movementos de cámara; conexión de micrófonos e liñas; monitorización e axuste de niveis.
Axuste de condicións lumínicas.
Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual: organización do espazo da toma. Ordenación de secuencias e planos.
Guións, storyboard e especificacións técnicas en función dos condicionantes de produción

4.6.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

Alumnado
(tarefas)

Resultados ou produtos
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Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Duración
(sesións)
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Rexistro de imaxes en
movemento - Rexístranse
imaxes de vídeo para pezas
de animación musical e
visual

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

Potenciación da
expresividade das imaxes

•

•

O profesor ensinará as
diferentes tipoloxías de
videocámara e as
principais operacións
do cámara de vídeo.
O profesor ensinará a
recoñecer e xerarquizar
segundo a perspectiva
de uso, e no que atinxe
ás videocámaras:
formatos de vídeo,
comprensións, codecs,
tipos e tamaños de
sensores; soportes de
gravación: cinta, disco
duro e tarxetas;
modalidades de código
de tempo; relacións de
aspecto 4:3 e 16:9;
relación de aspecto do
píxel; imaxes por
segundo e exploración
entrelazada e
progresiva; canais e
opcións de audio;
obxectivos integrados e
ópticas
intercambiábeis, tipos e
efectos sobre a imaxe;
equilibrio de cor en
relación con fontes
luminosas, etc.
O profesor deberá
ensinar as principais
técnicas de captación
de secuencias
fotográficas e de vídeo
con iluminación,
fragmentación e posta
en escena idóneas para
pezas de animación
visual; identificación de
imaxes e edición de
etiquetas con
metadatos.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos saberán
desenvolver e escoller
as mellores opcións en
diferentes contextos
nas operacións con
videocámara: suxeción
a man, sobre ombro,
con trípode e outros
soportes; técnicas de
encadre e enfoque;
movementos de
cámara: panorámica,
travelling e grúa;
axustes de luminancia
e cor: balance de
brancos; conexión de
micros e liñas;
monitorizado e axuste
de niveis.

•

Os alumnos
aprenderán a captar
secuencias de vídeo no
contexto dunha peza de
animación visual dun
estilo musical
determinado,
organizando nese
sentido secuencias e
planos.

•

Os alumnos deberán
aprender a organizar o
espazo de traballo dun
produto que esixe guión
técnico, axuste das
condicións lumínicas e
adecuación da
planificación a unha
sesión músico-visual
específica dentro dunha
produción determinada.

Resultados ou produtos

•

Rexistro de imaxes en
formato vídeo para
unha peza de
animación músicovisual determinada.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Selección das
imaxes de vídeo

•

LC.2 - Selección do
soporte de gravación ou
captura

•

PE.1 - Definición da
posta en escena cos
planos correspondentes

•

TO.2 - Axuste do tamaño
da imaxe, relación de
imaxes, formato e
compresión
TO.3 - Axuste dos
parámetros en relación
coa iluminación da
escena
TO.5 - Rexistro das
imaxes destinadas á
sesión de animación e
introducción de
metadatos

•

•

•

Guión técnico e
narrativo a partir do
anterior rexistro de
imaxes en formato
vídeo para unha sesión
músico-visual
determinada.

O profesor ensinará
cómo organizar o
espazo da toma de
imaxe; a axustar as
condicións de luz; a
ordear secuencias e
planos mediante guións
e storyboards, e a
relacionar os elementos
visuais coa música das
sesións de animación.
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•

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.1 - Organización das
partes participantes

•

TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe

Duración
(sesións)

20,0

20,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Difusión simultánea de
pezas de animación
musical e de vídeo

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará
métodos de localización
e organización do
espazo da toma
dacordo a condicións
de iluminación
preestablecidas, dentro
dunha produción e un
estilo musical
determinado.
O alumnos aprenderán
a seleccionar espazos,
iluminación e recursos
humanos dacordo a
unha idea prefixada, un
estilo musical
determinado e unha
produción específica.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos
aprenderán a adecuar
as imaxes de vídeo
rexistradas a estilos
musicais concretos e
espazos determinados.

Resultados ou produtos

•

Pezas de animación
músico-visual para
estilos musicais
determinados e
espazos disímiles a
escoller polos alumnos
mediante traballo de
equipo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

TO.1 - Organización das
partes participantes

•

TO.4 - Selección dos
recursos de iluminación
necesarios

•

TO.6 - Selección do
espazo para realizar o
rexistro de vídeo ou
imaxe

TOTAL
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Duración
(sesións)

14,0

54,0
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica
N.º
7

Título da UD

Duración

Edición de imaxe en movemento (vídeo)

54

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
Resultado de aprendizaxe do currículo

Completo

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.

SI

4.7.c) Obxectivos específicos da unidade didáctica
Obxectivos específicos
1.1 Configurar o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de
gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal.

Act

Duración
(sesións)

Título das actividades

1

Edición de pezas visuais para sesións de animación músicovisual

27,0

2

Aplicación de técnicas de creación de secuencias dinámicas.

27,0

1.2 Considerar o formato adecuado ao material orixinal e á difusión final.
1.3 Axustar parámetros de formato como tamaño de imaxe, aspecto, número
de imaxes, formato progresivo ou entrelazado, tiepo de compresión e opcións
de audio.
1.4 Editar os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos
sonoros na liña de tempo do programa.
2.1 Realizar transicións entre planos e sincronizando a duración da imaxe co
audio
2.2 Xerar rótulos de diversos estilos no titulador da aplicación de edición non
lineal.
2.3 Integrar os rótulos coa imaxe no coxunto da edición.
2.4 Harmonizar o ton e a cor do loop de vídeo definitivo.
2.5 Exportar a serie de imaxes de vídeo dese o programa de secuenciación
dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario, para a súa
posterior exhibición.
TOTAL

54

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado
Criterios de avaliación

Instrumentos de avaliación

Mínimos
exixibles

Peso
cualificación (%)

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

•

TO.1 - Configuración do proxecto na
aplicación co formato adecuado, axustando
parámetros de formato.

S

20

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.

•

S

20

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.

•

TO.2 - Edición de clips de vídeo, fotografías,
gráficos, elementos sonoros na liña de
tempo, realizando transicións e
sincronizacións.
TO.3 - Xeración de rótulos de diversos
estilos.

S

20

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

•

LC.1 - Harmonía entre o ton e a cor do
vídeo definitivo

S

20

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.

•

LC.2 - Exportación das imaxes ou do vídeo
para a súa posterior exhibición

S

20

TOTAL
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4.7.e) Contidos
Contidos
Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non lineal: características de formatos de vídeo en proxectos de edición.
Opcións de importación de clips de vídeo, imaxes e audio a programas de secuenciación dinámica e edición.
Técnicas de secuenciación dinámica de imaxes fixas, gráficos vectoriais e outros elementos: frame a frame, stopmotion, interpolación e morphing. Movemento por trazados ou guías.
Movemento de máscaras de ocultación. Creación de secuencias cíclicas de serie
Técnicas de edición en liña de tempos: edicións por inserción, superposición e extracción. Axuste fino de edicións. Tipos e parámetros de transicións.
Xeración de rótulos fixos e en movemento: creación e edición de estilos de rótulos. Edición de rótulos en roll e crawl.
Importación e integración de gráficos 2D e 3D: modalidades de incrustación. Axuste de canle alpha, transparencia e recorte.
Exportación de pezas editadas a soportes e ficheiros de difusión: determinación de propiedades técnicas do material que cumpra exportar segundo o seu destino. Configuración de
parámetros de saída. Adecuación de características técnicas ao soporte.

4.7.f) Actividades de ensino e aprendizaxe, e de avaliación, con xustificación de para que e de como se realizarán,
así como os materiais e os recursos necesarios para a súa realización e, de ser o caso, os instrumentos de
avaliación
Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Edición de pezas visuais
para sesións de animación
músico-visual - Edítanse
pezas visuais para sesións
de animación músicovisual.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

O profesor ensinará as
diferentes
características de
formatos de vídeo en
proxectos de edición:
opcións de importación
a programas de
secuenciación dinámica
e edición; cómo xerar
rótulos fixos e en
movemento; os xeitos
de incrustar gráficos 2D
e 3D mediante axuste
de canle alpha,
transparencia e recurte;
e cómo adecuar as
características técnicas
do noso produto a
soportes e ficheiros de
difusión concretos.

Alumnado
(tarefas)

•

Os alumnos serán
capaces de axustar o
seu produto a uns
parámetros de formato
determinado, editar
clips na liña de tempo;
xerar rótulos;
harmonizar o ton e a
cor do seu vídeo; e
exportalo para a súa
posterior exhibición.
Podendo expresar, en
calquera caso, a
pertinencia da súa
fusión concreta de
música e imaxe.

Resultados ou produtos

•

Pezas visuais para
diferentes sesións de
animación músicovisual.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Harmonía entre o
ton e a cor do vídeo
definitivo

•

LC.2 - Exportación das
imaxes ou do vídeo para
a súa posterior
exhibición
TO.1 - Configuración do
proxecto na aplicación co
formato adecuado,
axustando parámetros
de formato.

•

•

•
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TO.2 - Edición de clips
de vídeo, fotografías,
gráficos, elementos
sonoros na liña de
tempo, realizando
transicións e
sincronizacións.
TO.3 - Xeración de
rótulos de diversos
estilos.

Duración
(sesións)

27,0
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Que e para que
Actividade
(título e descrición)
Aplicación de técnicas de
creación de secuencias
dinámicas. - Aplícanse
técnicas de creación de
secuencias dinámicas de
gráficos e imaxes fixas e de
montaxe audiovisual
relacionadas coas
tendencias musicais.

Como

Profesorado (en termos
de tarefas)

•

•

O profesor ensinará a
aplicar as diferentes
técnicas de
secuenciación dinámica
de imaxes fixas,
gráficos vectoriais e
outros elementos.
O profesor ensinará as
técnicas de edición en
liña de tempos:
inserción,
superposición e
extracción, cos diversos
tipos e parámetros de
transicións,
sincronizando a
duración da imaxe co
audio e integrando ton
e cor do loop do vídeo
definitivo, ademais de
rótulos de diferentes
estilos.

Alumnado
(tarefas)

•

O alumno aplicará
técnicas de creación de
secuencias dinámicas
de gráficos e imaxes
fixas e de montaxe
audiovisual
relacionadas coa
tendencia musical que
escollese o seu grupo
de traballo, e exportará
o resultado final a
soportes e ficheiros de
difusión concretos
segundo destino.

Resultados ou produtos

•

Pezas de animación
músico-visual para
estilos musicais
determinados e
espazos disímiles a
escoller polos alumnos
mediante traballo de
equipo.

•

Con que

Como e con que
se valora

Recursos

Instrumentos e
procedementos de
avaliación

Ordenador, canón de
vídeo, apuntes
elaborados e
compilados polo
profesor e software
específico.

•

LC.1 - Harmonía entre o
ton e a cor do vídeo
definitivo

•

TO.3 - Xeración de
rótulos de diversos
estilos.

TOTAL
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Duración
(sesións)

27,0

54,0
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
MÍNIMOS EXIXIBLES
UD1:
- Tipoloxía e características de cámaras e obxectivos fotográficos.
- Operación de cámaras fotográficas.
UD2
-Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
-Características técnicas dos dispositivos de visualización.
-Percepción, interpretación e xestión da cor. Síntesis aditiva e substrativa, modelos de cor.
-Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada.

UD3:
-Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor. Axustes de contraste, equilibrio de gris, brillo, tonos e saturación.
Tratamento e retoque dixital de imaxes. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferramentas de clonación. Reducción do número
de tons ou cores.
-Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final.
UD4
- Composición e estrutura visual da imaxe. Procedementos artificiais de formación do espazo.
- Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes.

UD5
-Imaxes e gráficos vectoriais, principios e elementos de deseño. Línea, forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación.
-Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial. Trazado e vectorización de imaxes de mapa de bits.
UD 6
- Operación de videocámaras.
- Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual.

UD 7
-Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non liñal.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Canto aos criterios de cualificación, faranse tres avaliacións, unha por trimestre, e outra avaliación final. O 60% da nota corresponderase cos
traballos e proxectos desenvolvidos na aula onde unha parte desta porcentaxe se reservará á actitude e participación do alumnado na aula e nos
traballos grupais; o 40% remítese ás probas escritas. Terán que aprobarse a parte teórica e práctica para poder superar a materia.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación
As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno
asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise dos LC. Identificando os aspectos que non forros asumidos
correctamente e analizando as posibles razóns, reparando no perfil do alumno para conseguirmos unha resposta máis individualizada.
No caso de non superar as probas escritas, facilitaránselle supostos prácticos e cuestionarios en sincronía cos mínimos esixíbeis que o alumno
non estivo en condicións de superar. Ante unha cualificación negativa a final do curso, proporáselle ao alumno en concreto probas e tarefas antes
da avaliación final, sempre dacordo aos mínimos esixíbeis.
6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua
O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria de dúas partes:
(1)Unha teórica na que deberá contrastar o coñecemento dos conceptos mínimos esixíbeis, amais
(2) dunha serie de traballos nas que eses coñecementos se fagan tanxíbeis.
Para poder presentarse a esta proba de perda de avaliación é requisito indispensable ter entregados os traballos centrais do curso, que serán
precisados con antelación aos interesados.
Os criterios de cualificación neste apartado: 60% contidos procedimentais; 40% contidos conceptuais.
A parte práctica deberá ser desenvolvida polo alumno con opcións de recuperar ao longo dunha semana ou tempo necesario para demostrar que
supera os mínimos esixíbeis na parte procedimental.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente
A praxe docente será avaliada e posta en cuestión a través das vías de rigor: o diálogo cos alumnos, cuestionarios anónimos, observación do
traballo en grupo e observación constante dos progresos segundo os prazos asinados para cada unidade didáctica.
Segundo a marcha, os avatares e o rendemento e capacidades iniciais do grupo, poderían incluírse modificacións nas tarefas asignadas da
programación.
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8. Medidas de atención á diversidade
8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial
Un breve cuestionario inicial foi a ferramenta escollida para a realización da avaliación inicial e tomar contacto co grupo. Mediante as LC
manteremos un seguimento constante das dinámicas da aula e da súa evolución; da conservación dos hábitos de traballo e da porosidade dos
alumnos á hora de traballar en equipo.
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados
O asesoramento con materiais de apoio a través de webgrafía e bibliografía será constante; así tamén as sesións individualizadas en horas de
titoría e o reforzo de actividades prácticas deseñadas para blindar os niveis mínimos que esixe o módulo.
No que atinxe ás alumnos máis avanzados haberá medidas de ampliación e reforzo constantes en forma de materiais curriculares e
extracurriculares; canto aos alumnos que parten dunha posición máis retrasada dende o punto de vista formativo, as medidas serán de atención
individualizada, dentro e fóra da dinámica de grupo.
9. Aspectos transversais
9.a) Programación da educación en valores
A educación debe capacitar aos alumnos para a libre elección da súa vida desde o coñecemento. Tolerancia e respecto serán os valores que
rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo,
para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no
centro docente.
9.b) Actividades complementarias e extraescolares
As actividades extraescolares plantexadas para este módulo consistirán en conferencias, visitas,..., a empresas do sector e a organismos
relacionados, que lles permitan complementar a formación recibida nos distintos módulos no propio centro educativo.
10.Outros apartados
10.1) PLATAFORMA VIRTUAL
Por mor da situación provocada pola actual situación sanitaria e trala experiencia vivida no curso 2019-2020, tanto os contidos, como as
explicacións do traballo práctico, o material e recursos didácticos, así como a comunicación xeral co alumnado realizarase co apoio da plataforma
educativa Google Classrom, co dominio propio do IES Virxe do Mar.
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1. Identificación da programación
Centro educativo
Código
15010812

Centro

Ano
académico
2020/2021

Concello

Virxe do Mar

Noia

Ciclo formativo
Código
da familia
profesional
IMS

Código do
ciclo formativo

Familia profesional
Imaxe e son

CMIMS01

Ciclo formativo

Grao

Vídeo disc-jockey e son

Ciclos
formativos de
grao medio

Réxime
Réxime de
proba libre

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)
Código
MP/UF
MP1304

Nome
Toma e edición dixital de imaxe

Curso

Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais

2020/2021

0

240

0

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

Profesorado responsable
Profesorado asignado ao módulo

ANTÍA FIGUEIRAS CARBALLO,JOSÉ IGNACIO GARCÍA VERGUIZAS,ALBA SOUTO GARCÍA (Subst.)

Outro profesorado

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

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a
repetitividade dos resultados para cada configuración.
CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores
cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst
CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os
perfís de cor necesarios.
CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación
ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.
CA1.6 Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos
(escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.
CA2.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da
sala.
CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.
CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.
CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica
e o estilo musical da proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato
progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en
relación coa iluminación da escena que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo.
CA2.8 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa
información necesaria para a súa identificación.
CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.
CA3.1 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.
CA3.2 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.
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Criterios de avaliación do currículo
CA3.3 Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou
soporte final das imaxes.
CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.
CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e
a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.
CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de
imaxes.
CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.
CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e comprobando a súa correcta visualización ou impresión.
CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.
CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.
CA4.3 Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de composición,
dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencia
CA4.4 Organizáronse en capas os elementos da fotomontaxe para facilitar a edición e a composición, realizado as máscaras e os trazados necesarios.
CA4.5 Montáronse panorámicas de imaxes, empregando puntos de control, para establecer conexións entre as imaxes sobre o plano de proxección, e
corrixindo, de ser o caso, erros de paralaxe.
CA4.6 Realizouse a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible, evitando os saltos pronunciados de gradación (aliasing) e empregando,
entre outras, técnicas de remapeamento e interpolación.
CA5.1 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa funcionalidade.
CA5.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de
luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.
CA5.3 Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando técnicas e ferramentas
específicas de manipulación e axuste da cor.
CA5.4 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas e
ferramentas específicas de edición vectorial.
CA5.5 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos necesarios e aplanando
as curvas Bézier para a súa exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.
CA6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato
adecuado ao material orixinal e á difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en p
CA6.2 Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou de
edición, realizando transicións entre planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.
CA6.3 Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no conxunto da
edición.
CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.
CA6.5 Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario,
para a súa posterior exhibición.

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

-3-

ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Resultados de aprendizaxe do currículo
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.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado
Criterios de avaliación do currículo
CA1.1 Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a
repetitividade dos resultados para cada configuración.
CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores
cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst
CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os
perfís de cor necesarios.
CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación
ambiental e o control de reflexos, cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.
CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.
CA1.6 Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos
(escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.
CA2.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da
sala.
CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.
CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.
CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica
e o estilo musical da proxección.
CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato
progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.
CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en
relación coa iluminación da escena que se vaia captar.
CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de
vídeo.
CA2.8 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa
información necesaria para a súa identificación.
CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.
CA3.1 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.
CA3.2 Corrixíronse dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais analóxicos de imaxe fixa, axustando o modo e a profundidade de cor, a
resolución, as dimensións e o formato mediante a aplicación específica de escanaxe ou de tratamento dixital.
CA3.3 Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou
soporte final das imaxes.
CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.
CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e
a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.
CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de
imaxes.
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Criterios de avaliación do currículo
CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.
CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e comprobando a súa correcta visualización ou impresión.
CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.
CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.
CA4.3 Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de composición,
dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencia
CA4.4 Organizáronse en capas os elementos da fotomontaxe para facilitar a edición e a composición, realizado as máscaras e os trazados necesarios.
CA4.5 Montáronse panorámicas de imaxes, empregando puntos de control, para establecer conexións entre as imaxes sobre o plano de proxección, e
corrixindo, de ser o caso, erros de paralaxe.
CA4.6 Realizouse a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible, evitando os saltos pronunciados de gradación (aliasing) e empregando,
entre outras, técnicas de remapeamento e interpolación.
CA5.1 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa funcionalidade.
CA5.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de
luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.
CA5.3 Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando técnicas e ferramentas
específicas de manipulación e axuste da cor.
CA5.4 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas e
ferramentas específicas de edición vectorial.
CA5.5 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos necesarios e aplanando
as curvas Bézier para a súa exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.
CA6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato
adecuado ao material orixinal e á difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en p
CA6.2 Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou de
edición, realizando transicións entre planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.
CA6.3 Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no conxunto da
edición.
CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.
CA6.5 Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario,
para a súa posterior exhibición.

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

UD1:
- Tipoloxía e características de cámaras e obxectivos fotográficos.
- Operación de cámaras fotográficas.
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UD2
-Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.
-Características técnicas dos dispositivos de visualización.
-Percepción, interpretación e xestión da cor. Síntesis aditiva e substrativa, modelos de cor.
-Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada.

UD3:
-Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor. Axustes de contraste, equilibrio de gris, brillo, tonos e saturación.
Tratamento e retoque dixital de imaxes. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferramentas de clonación. Reducción do número
de tons ou cores.
-Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final.
UD4
- Composición e estrutura visual da imaxe. Procedementos artificiais de formación do espazo.
- Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes.

UD5
-Imaxes e gráficos vectoriais, principios e elementos de deseño. Línea, forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación.
-Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial. Trazado e vectorización de imaxes de mapa de bits.
UD 6
- Operación de videocámaras.
- Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual.

UD 7
-Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non liñal.

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
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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.

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. 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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