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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
KAMERAREKIN HARTUALDIAK EGITEKO ETA GRABATZEKO 
BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDEEN EBALUAZIOA ETA 
ZEHAZTAPENA 

Berariazkoa 

Kodea  UF0659 
Lanbide-arloa IRUDIA ETA SOINUA 
Lanbide-eremua Ikus-entzunezkoen produkzioa. 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zinema-, bideo- eta telebista-kameralaria  Maila 3 
Prestakuntza-modulua  kameraren hartualdi- eta grabazio-planaren garapena Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hartualdiaren eta grabazioaren plangintza Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0939_3 IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUEN HARTUALDI- ETA GRABAZIO-PLANA GARATZEN 
LAGUNTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ikus-entzunezko proiektuen dokumentu teknikoak aztertzea, hartualdia eta/grabaziorako beharrezkoak diren baliabide teknikoak eta giza 
baliabideak identifikatuz. 

EI1.1 Funtzio-organigrametan, ikus-entzunezko produkzioetako lanbide-funtzio eta lanpostu bereizgarriak deskribatzea eta 
zerrendatzea. 
EI1.2 Enpresa-motak eta ikus-entzunezko produktu-motak bereiztea eta deskribatzea. 
EI1.3 Ikus-entzunezko lan edo programen generoak eta haien ezaugarri bereizgarriak zerrendatzea. 
EI1.4 Ikus-entzunezko obra baten produkzio-prozesuaren faseak deskribatzea, haietako bakoitzean erabilitako teknologiak 
identifikatuz, grabazio-teknologiaren arabera. 
EI1.5 Ikus-entzunezko produkzioan ohikoak diren dokumentu teknikoen (esaterako, gidoia, eskaleta, dekoratuen planoa eta lanerako 
plana) ezaugarri nagusiak bereiztea, eta haien egitura, eta erabilitako kodeak eta sinbologia interpretatzea. 
EI1.6 Proiektu jakin baten dokumentazioaren azterketatik abiatuz, programa jakin bat egiteko kamera-materialaren eta kameren giza 
ekipoaren behar zehatzak jasotzea. 
EI1.7 Elementu teknikoen eta eszenografia-elementuen kokapena jasotzen duten jokaespazioen goitiko eta aurretiko bistak 
interpretatzea, eta kode eta sinbologia grafikoak interpretatzea. 
EI1.8 Ikus-entzunezko produkzio baten dokumentu teknikoetatik (gidoi teknikoa, eskaleta, dekoratuaren planoa) abiatuz, hauek 
ondorioztatzea:  
- Obra- edo programa-mota, eta generoa. 
- Estilo bisuala. 
- Eszenaratzea. 
- Plano-kopurua, eta haien ezaugarriak. 
- Erabilitako ikus-entzunezko prozesuak eta teknikak. 
- Kameraren kokapena, noranzkoa eta mugimendua dekoratuen planoetan. 
- Gauzatzeko baldintzak eta kalitate-baldintzak, izan daitezkeen jatorri tekniko edo narratiboko zailtasunak kontuan hartuz, eta 

hartualdia eta grabazioa erraztuko dituzten irtenbideak emanez. 
A2: Ikus-entzunezko produkzioan irudiak bitarteko mekaniko eta prozesu fotokimiko zinematografiko bidez hartzeko, grabatzeko, tratatzeko 
eta emateko erabiltzen diren sistemen ezaugarri teknikoak baloratzea. 

EI2.1 Zinemako kameren elementuak eta haien ezaugarri bereizgarriak deskribatzea, lanerako formatuaren arabera. 
EI2.2 Irudiak hartzeko erabiltzen diren emultsio-motak bereiztea, eta zuri-beltzeko eta koloretako euskarri fotokimikoetan irudi 
sorraren osaera azaltzea. 
EI2.3 Irudia hartzeko eta emateko dauden film-formatuak aipatzea, haien ezaugarri bereizgarriak identifikatuz. 
EI2.4 Zuri-beltzeko eta koloretako filmen ezaugarriak azaltzea; esaterako, azkartasuna, pikorra, latitudea, bereizmen-boterea, 
erantzun kromatikoa eta kontrastea. Zinema-lan jakin baterako aukeraketa zehazten duten irizpideak ere azaltzea. 
EI2.5 Emultsioen ontzietako informazioa eta fabrikatzaileak emandako dokumentu teknikoetakoa interpretatzea, filmek 
sentikortasunari eta kolore-orekari dagokienez zer erantzun emango duten ondorioztatuz, baita hobetzeko aukerak ere egoera 
kritikoetan, esposizio-indizea edo prozesaketa asaldatuz lortzen direnak. 
EI2.6 Zinema-kameren elementu osagarriak deskribatzea: idulkiak, tripodeak, estatiboak eta bideo-irteerak, besteak beste. 
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EI2.7 Irudia hartzeko erabiltzen diren ekipo lagungarrien prestazioak zehaztea; hauenak, besteak beste: garabiak, travellinga, auto-
kamera, steadicama eta grabazio-garabia. 
EI2.8 Keykode-sistemen eta zinema-fotogramak identifikatzeko moduen ezaugarriak interpretatzea. 
EI2.9 Zinema-produkzioetan erabiltzen diren euskarri fotokimikoak prozesatzeko sistemak azaltzea. 
EI2.10 Zinema-filmak muntatzeko erabilitako prozesuak, ekipoak eta materialak zehaztea. 
EI2.11 Zinema-irudia prozedura analogiko eta digitalen bidez lantzeko eta manipulatzeko moduak deskribatzea. 
EI2.12 Zinema-emanaldian esku hartzen duten teknologiak zehaztea. 

A3: Ikus-entzunezko produkzioan soinua hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko, tratatzeko eta monitorizatzeko erabiltzen diren sistemen 
ezaugarri teknikoak bereiztea. 

EI3.1 Soinuaren oinarrizko printzipioak, oinarrizko magnitudeak eta gizakiak haiek jasotzearekin duten erlazioa azaltzea. 
EI3.2 Gizakiaren soinu-pertzepzioaren oinarri fisiologikoak deskribatzea. 
EI3.3 Soinu analogikoaren eta digitalaren oinarrizko aldeak zehaztea. 
EI3.4 Audioa hartzeko ekipoak, seinalea tratatzeko ekipoak eta soinu-sistema batek erabiltzen dituen pantaila akustikoak, gailuak, 
kableak eta konektore normalizatuak zerrendatzea, bakoitzaren tipologia, funtzioa eta ezaugarriak eta haien arteko erlazioa adieraziz. 
EI3.5 Audio-grabazioaren (analogikoa eta digitala) oinarriak bereiztea, eta grabazio-formatuak eta soinu-euskarriak sailkatzea, 
erabilitako teknologia eta haietako bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziz. 
EI3.6 Soinuaren postprodukzioan soinua tratatzeko eta prozesatzeko oinarrizko tratamendu informatikoak zerrendatzea.  

A4: Ikus-entzunezko programen produkzioan irudiak bitarteko elektroniko eta prozesu elektromagnetiko eta elektrooptikoko bitartekoen 
bidez hartzeko, tratatzeko, grabatzeko eta erreproduzitzeko erabiltzen diren sistemen ezaugarri teknikoak baloratzea. 

EI4.1 Argia seinale elektriko bihurtzeko prozesua eta bideo-seinalearen ezaugarri garrantzitsuenak deskribatzea, maila normalizatuak 
adieraziz. 
EI4.2 Bideo eta telebista analogiko eta digitalen oinarrizko kontzeptuak definitzea. 
EI4.3 Telebistako nazioarteko arauak aipatzea, eta haien ezaugarriak eta aldeak azaltzea. 
EI4.4 Bideo- eta telebista-kameren osagaiak eta ezaugarriak identifikatzea eta definitzea. 
EI4.5 Bideo-seinalearen prozesuaren sistema nagusiak azaltzea: konposatua, bereizia, osagai analogiko eta digitalen araberako. 
EI4.6 Bideoaren grabazio magnetikoaren oinarriak deskribatzea, erabilitako teknologia eta haietako bakoitzaren ezaugarri nagusiak 
adieraziz. 
EI4.7 Bideoen denbora-kodeen sistemak ezagutzea. 
EI4.8 Kamera askoko errealizazioko, unitate mugikorreko eta telebista-platoko kontroleko teknologiak eta ekipoak zehaztea. 
EI4.9 Sistema lineal eta ez-linealetan, irudien postprodukzioan bideo-seinalearen konfigurazioa, ekipamendua tratamendua eta 
prozesaketa identifikatzea. 
EI4.10 Bideo-programen postprodukzioan eta irudien sorkuntza sintetikoan erabiltzen diren oinarrizko tratamendu informatikoak 
zerrendatzea. 
EI4.11 Oinarri informatikoko multimedia-teknologiak bereiztea.  
EI4.12 Etxean, industrian eta ikuskizunetan erabiltzen diren bideo-hargailuen, monitoreen eta emateko sistemen oinarriak azaltzea. 

A5: Ikus-entzunezko hizkuntzaren elementuak, teoriak eta baliabideak baloratzea, irudiak eta soinuak hartzeko eta grabatzeko erabiltzeko.  
EI5.1 Pertzepzioaren ezaugarriak, teoriak eta komunikazio-eraginkortasunean dituen baldintzatzaileak azaltzea. 
EI5.2 Igorleen eta bitartekoen ezaugarriak deskribatzea, baita haien mezuen gizarte-eragina ere. 
EI5.3 Adierazpen-bitarteko bakoitzean erabiltzen diren teknika narratibo espezifikoak identifikatzea eta bereiztea. 
EI5.4 Ikus-entzunezko hizkuntzaren elementu narratiboak, espresiboak eta deskriptiboak ezagutzea eta definitzea: planoak eta haien 
tipologia, hartualdia, eszena, sekuentzia, eremua eta eremutik kanpo, eta kamera-mugimenduak, besteak beste. 
EI5.5 Planoak, mugimenduak, efektu bereziak, trantsizioak eta irudikapen-kodeak identifikatzea, ikus-entzunezko dokumentuen 
azterketatik abiatuta. 
EI5.6 Ikus-entzunezko enkoadraketaren oinarriak, ezaugarriak eta konposizio-motak deskribatzea.  
EI5.7 Elipsi-motak eta irudien trantsizioa definitzea, baita haien funtzioak ere. 
EI5.8 Ikus-entzunezko produkzioetan jokaespazioaren jarraitutasuna eta zatiketa zuzena bermatzen duten elementuak identifikatzea. 
EI5.9 Ikus-entzunezko narratibaren eta hizkuntzaren oinarrizko printzipioak aplikatzea kamera ugariko errealizazioan oinarritutako 
proiektuetan. 
EI5.10 Soinu-bandak ikus-entzunezko narrazioan dituen funtzioak deskribatzea. 
EI5.11 Ikus-entzunezkoen emanaldietatik abiatuta, mezu bisualak eta soinu-mezuak aztertzea, komunikazio-eraginkortasuna 
ebaluatuz eta komunikazio-helburua eta mezuaren oinarria eta egitura ondorioztatuz. 
EI5.12 Literatura-lan bat, ideia bat edo gertakizun bat gidoi tekniko bihurtzeko prozesua azaltzea, egindako urratsak eta sortutako 
dokumentuak aipatuz. 

A6: Irudiak hartzeko erabiltzen diren sistemen optikoen printzipio fisikoak bereiztea. 
EI6.1 Objektiboen elementuak eta materialak, haien ezaugarriak eta araztasunean eta bereizmen-boterean duten eragina zehaztea. 
EI6.2 Irudiak hartzeko erabili ohi diren sistema-motak aipatzea. 
EI6.3 Objektiboetan irudia osatzen eragina duten determinatzaileak deskribatzea: foku-distantzia, puntu nodalak, nahasmen-
zirkuluak, foku-sakonera, eremu-sakonera eta irudiaren tamaina, besteak beste. 
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EI6.4 Zinemako eta bideoko objektiboak foku-distantziaren eta irudiaren formatuaren arabera sailkatzea, ezaugarriak deskribatuz: 
estaldura-angelua, perspektiban duen efektua, irudiaren deformazioa edo distortsioa. 
EI6.5 Irudiak hartzeko erabiltzen diren osagarri optikoak zehaztea, eta haien funtzionamendua eta erabilgarritasuna azaltzea. 
EI6.6 Objektiboen aberrazio arruntenak eta haien zuzenketak deskribatzea. 
EI6.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituzten kasu praktikoetan, irudiaren tamaina, foku-sakonera, nahasmen-zirkuluaren 
diametroa eta handitze eta txikitze optikoko koefizientea zehaztea besteak beste, kalkulu optiko egokiak eginez. 

 
Edukiak 
1. Ikus-entzunezko industria eta produkzio-prozesua 

- Enpresa-motak. 
- Antolakuntza-egiturak. 
- Produktu-motak. 
- Produkzio-prozesuaren faseak: 

• Erabilitako teknologia. 
• Esku hartzen duten ekipo profesionalak: funtzioak. 
• Kamera-ekipoaren interakzioa beste ekipo batzuekin. 

2. Ikus-entzunezko proiektu baten dokumentu teknikoen azterketa 
- Dokumentu teknikoen ezaugarriak:  

• Gidoia.  
• Eskaleta. 
• Dekoratuen planoak. 
• Lanerako plana. 

- Beharrezkoa den giza taldearen aurreikuspena. 
- Beharrezkoak diren ekipo teknikoen eta materialen identifikazioa. 
- Ordezko ekipoen aurreikuspena. Suntsikorrak. Zerbitzuak. 

3. Zinema-teknologia  
- Marrazkitik zinemarako historiaren azterketa. Zinema-formatuen eta irudi-koadroen motak eta ezaugarriak (zinemaskopea, 2.44, 

1.85, 16:9, etab.). 
- Zinema-kamera. Motak. Prestazioak. Ezaugarriak. Elementuak. Osagarriak. 
- Kameren elementu osagarrien ezaugarriak:  

• Idulkiak.  
• Tripodeak.  
• Estatiboak.  
• Bideo-irteerak eta video asista. 
• Comboa.  

- Ekipo osagarrien prestazioak.  
• Garabiak. 
• Travellinga. 
• Auto-kamera. 
• Steadicama. 
• Grabazio-garabia. 
• Kamera urperagarria. 
• Crasha. 
• Kamera-eragiketa berezia. 

- Zuri-beltzeko eta koloretako materialen ezaugarriak: Aukeratzeko irizpideak. 
- Filmatzeko teknikak eta metodoak. 
- Zinema-materiala prozesatzea.  

• Faseak.  
• Materialak. 
• Ekipoak. 
• Parametro esanguratsuak. 

- Audio-sinkronismoak. 
- Zinemako edizioko eta postprodukzioko teknikak. 
- Keykode-sistemen ezaugarriak. 
- Emateko teknikak eta metodoak. 
- Teknologia berriak zinema-produkzioan. 
- Grabazio-guneak:  

• Dekoratua. 
• Estudio naturala. 
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• Kanpoaldea. 
• Barnealdea.  

4. Bideo- eta telebista-teknologia 
- Azterketa historikoa: Uhin/fotoi dualtasuna. 
- Bitarteko teknikoak eta bilakaera teknologikoa. 
- Bideo- eta telebista-kamerak. Motak. Ezaugarriak. Prestazioak. 
- CCDa. Motak. Ezaugarriak. 
- CMOSak: Motak. Ezaugarriak. 
- Kameren osagarriak. 
- Bideo-seinalea: Motak. Seinale analogikoak eta digitalak. Kalitate-parametroak. 
- Grabazioa, eta haren teknikak. 
- Grabazio-sistemak.  
- Bideo-sistemen eta -formatuen motak, ezaugarriak eta prestazioak.  
- Irudiak eta soinuak grabatzeko euskarri-motak, eta haien ezaugarriak.  
- Hartualdirako elementu eta kontrol osagarriak. 
- Edizioko eta postprodukzioko teknikak. Motak. Elementuak. Funtzioak.  
- Tratamendu informatikoak postprodukzioan, eta irudien sorrera sintetikoa. 

• 3D. 
• Ed. 
• Flaying logo. 

- Bideo-monitoreak eta -proiektagailuak:  
• Motak.  
• Ezaugarriak.  
• Funtzioak.  
• Etxea, industria, ikuskizuna. 

- Irudia emateko eta transmititzeko sistemak. 
- Telebistako nazioarteko arauen ezaugarriak eta aldeak. 

5. Soinua hartzeko eta grabatzeko sistemak 
- Soinuaren oinarria. Akustikoa. Unitateak. 
- Gizakiaren soinu-pertzepzioa. 
- Soinu analogikoa eta digitala. 
- Soinuaren hartualdia: Mikrofonoak. Motak. Ezaugarriak.  
- Soinu analogikoaren eta digitalaren grabazioa. 
- Zinemarako, bideorako eta telebistarako soinua hartzeko ekipoak: Ezaugarriak. 
- Grabazio-sistema magnetikoak eta elektrooptikoak. 
- Soinua erreproduzitzeko eta haren postprodukziorako ekipoen ezaugarriak, prestazioak eta ekipo-motak. 

• Anplifikadoreak. 
• Nahaste-mahaiak. 
• MIDI sistema. 
• Sistema informatikoak  
• Pantaila akustikoak. 

- Soinuaren postprodukzioko teknikak. 
6. Zinemako eta telebistako irudiaren osaera 

- Leiar sinpleak eta sistema optikoak.  
- Foku-distantzia eta eremu-sakonera: kalkulu optikoak. 
- Foku-sakonera eta nahasmen-zirkuluak. 
- Helburuak: motak eta ezaugarriak. 
- Objektiboen fabrikazioa eta diseinua.  

• Aberrazioak. 
• Argitasuna. 
• Estaldura. 

- Argazkigintzarako, zinemarako eta telebistarako objektiboak. 
- Osagarri optikoak. 

7. Emultsio sentikorrak 
- Filma. 
- Emultsioa. 
- Filma inprimatzeko prozesua. 
- Sentikortasuna edo azkartasuna. 
- Filmaren kontrastea. 
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- Koloretako filma. 
- Koloretako filma inprimatzeko prozesua. 
- Emultsio itzulgarriak eta erabilera profesionalak. 
- Emultsio negatiboak eta erabilera profesionalak. 
- Emultsioaren aukeraketa. 
- Argazki-materialak kontserbatzeko arauak. 

8. Ikus-entzunezko irudiaren hizkuntza eta narratiba 
- Zinema-, bideo- eta telebista-generoak. 
- Mezu bisualen sorrera: mezu bisualen eta soinu-mezuen komunikazio-eraginkortasuna. 
- Enkoadraketaren konposizio-estiloa eta baldintzatzaileak. 
- Enkoadraketa-motak. 
- Kamera-mugimendua. 
- Jokaespazioaren jarraitutasuna eta zatiketa. 
- Espazioa/denbora erlazioa. 
- Muntaketaren teoria, hizkuntza narratiboan oinarritua. 
- Soinu-bandaren ekarpen adierazkorrak. 
- Gidoi teknikoa, eskaleta edo irudi-gidoia: Obra bat egokitzeko edo gidoi bat sortzeko prozesua. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
- 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
- Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Zinema-, bideo- eta telebista-kameralaria 
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