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IZENA 
TELEBISTAKO ERREALIZAZIOKO LAGUNTZA 
 
 

KODEA 
IMSD0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ikus-entzunezkoen produkzioa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS077_3: Telebistako errealizazioko laguntza (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA  
Telebistako produktu bat errealizatzeko behar teknikoak, artistikoak, giza beharrak edo behar materialak koordinatzea, 
antolatzea eta garatzea, zehaztutako irizpide tekniko, formal eta artistikoak eta denbora-epeak betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0216_3 Telebistako produkzio baten errealizazio baten, jokaespazioaren eta kokalekuetan eszenan jartzearen 
garapena koordinatzea. 
 
- UC0217_3 Telebistako produkzio baten errealizazioa kontrolatzen laguntzea, bitarteko teknikoak eta giza bitartekoak 
kontrolatuz. 
 
- UC0218_3 Telebistako produktuen postprodukzioan parte hartzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Esparru hauetan lan egiten du: errealizazio-kontrolean, grabazio-estudioan, unitate mugikorretan, postprodukzio- eta 
grafismo-geletan, telebistako artxiboetan, telebista-enpresa handien, ertainen eta txikien programen erredakzioan 
(publikoak nahiz pribatuak izan daitezke, estaldura txiki edo zabalekoak, hedatze-sistema edozein dela ere), 
telebistako produkzio-etxeetan, prentsa-sailetan eta edozein sektoretako enpresen sustapenean. Bere kontura 
(freelance) nahiz besteren kontura. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Ikus-entzunezkoen sektorea (telebistako jarduerak): telebista publikoak eta pribatuak, estatukoak, autonomia-
erkidegokoak edo tokikoak, hedatze-sistema edozein izanik ere; telebistako produkzio-etxeak, bideoen produkzio-
etxeak edo publizitatearen produkzio-etxea, prentsa-sailak, eta edozein sektoretako enpresen sustapena. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
Programen errealizazioko laguntzailea. 
Emankizunen errealizazioko laguntzailea. 
Fikziozko programen errealizazioko laguntzailea. 
Ikus-entzunezkoen sustatzailearen laguntzailea. 
Ikus-entzunezko arloaren arduraduna (jarduera horietan aritzen ez diren enpresetan). 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0216_3 
Telebistako errealizazioko eszenan jartzea eta 
preprodukzioko prozesuak 

140 

UF0095: Telebista: ekipoak eta 
formatuak 

80 

UF0096: Preprodukzioa telebistako 
errealizazioan 

60 

MF0217_3 
Kontroleko errealizazio-teknikak 

160 

UF0097: Telebistako programen 
grabazioa 

90 

UF0098: Errealizazio-kontroleko ekipo 
lagungarriak 

70 

MF0218_3 
Telebistako postprodukzioa 

150 

UF0099: Telebistako produktuen 
edizioa 

80 

UF0100: Zinta nagusien prestakuntza 70 

MP0024 
Telebistako errealizazioan laguntzeko lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

80  

ORDUAK, GUZTIRA 530  

 



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

8



 
 

Telebistako errealizazioko laguntza 

 
 

 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
TELEBISTAKO PRODUKZIO BATEN ERREALIZAZIO BATEN, 

JOKAESPAZIOAREN ETA KOKALEKUETAN ESZENAN 
JARTZEAREN GARAPENA KOORDINATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

TELEBISTAKO PRODUKZIO BATEN ERREALIZAZIOA 
KONTROLATZEN LAGUNTZEA, BITARTEKO TEKNIKOAK ETA 

GIZA BITARTEKOAK KONTROLATUZ 

 
3. gaitasun-atala 

TELEBISTAKO PRODUKTUEN POSTPRODUKZIOAN PARTE 
HARTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
TELEBISTAKO PRODUKZIO BATEN ERREALIZAZIO BATEN, 
JOKAESPAZIOAREN ETA KOKALEKUETAN ESZENAN JARTZEAREN 
GARAPENA KOORDINATZEA 

 
Kodea: UC0216_3 

 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

 

LB1: Telebistako produkzio baten gidoia egiten parte hartzea, eta errealizazioko eskaleta teknikoa egitea. 
BI1.1 Gidoian zer ekintza definitu diren identifikatzen da, aurkezleen, artisten eta gonbidatuen mugimenduak eta 
kokapenak zehazteko, betiere jokalekuaren ezaugarrien baldintzapean. 
BI1.2 Banakapenak behar diren jokaespazioak eta haien ezaugarriak zehazten ditu, betiere gidoiari eta 
errealizadorearen irizpideei jarraikiz. 
BI1.3 Musiken, soinu-efektuen, argi-efektuen, trantsizioen, grafikoen, idazkunen, platorako seinale-igorpenen, 
eszenografia- eta attrezzo-beharren eta aurreikus daitezkeen gainerako alderdi formalen zerrenda errealizadoreak 
emandako argibideei jarraikiz egiten da, eta elementu bakoitza adierazitako ordenan eta kokapenean sartzen da 
eskaleta teknikoan, bakoitzaren iraupena islatuz. Bat ez etortzeak daudenean, aldaketak egiten dira, edo haien 
berri ematen zaio errealizadoreari.  
BI1.4 Eskaleta teknikoaren edukia dagokien arduradun tekniko eta artistikoengandik jasotzen da, eta jatorrizko 
planean jasotakoarekiko edozein aldaketaren berri eman eta haren garapena gainbegiratzen da. 
BI1.5 Kameren kokapenaren eta mugimenduaren aurretiazko plangintza jasotako argibideei jarraikiz egiten da. 

 

LB2: Telebistako programaren eta/edo produktuaren asmorako egokienak diren kokalekuak proposatzea eta ebaluatzea.  

 
BI2.1 Kokalekuak identifikatzeko, gidoia aztertu, eta kopurua, ezaugarri nagusiak eta programa egiteko beharrak 
definitzen dira. 
BI2.2 Kokalekuak ebaluatzeko orduan, kontuan hartzen dira ekipo teknikoko beste kide batzuen txostenak, eta 
errealizazioaren beharrak betetzeko egokitasuna eta eskuragarritasuna bermatzen ditu, jokaespazioari, 
argiztapenari, soinuari, kameren kokapenari, elikadura elektrikoari, bitarteko bereziei eta abarri dagokienez. 
BI2.3 Balia daitezkeen kokalekuei buruz sortutako informazioa bildu egiten da, objektiboki aztertu ahal izan 
dezaten errealizadoreak, zuzendariak eta produktoreak. 

 

LB3: Eskaleta teknikoan islatutako ikus-entzunezko materiala biltzea eta antolatzea, telebistako produktua/programa 
prestatzeko. 

BI3.1 Bideo-artxiboan, beharrezko irudiak eta ordezko posibleak aurkitzen dira, dokumentalistaren edo datu-
basearen bidez, datu hauek jaso behar dituen zerrenda egiteko: zintaren, sarreraren edo kliparen kodeak, 
ekintzaren denbora zehatzaren kodea, eta plano-motaren, ekintzaren garapenaren deskribapen laburra eta kalitate 
teknikoaren ebaluazioa. 
BI3.2 Soinu-artxiboan, behar diren soinu-efektuak eta musikak eta ordezko posibleak aurkitzen dira, 
dokumentalistaren edo datu-basearen bidez, datu hauek jaso behar dituen zerrenda egiteko: zintaren, sarreraren 
edo kliparen kodeak, musika-ekintzaren edo -unearen denbora zehatzaren kodea, eta musika-estiloaren eta 
-erritmoaren deskribapen laburra eta efektuen iraupena. 
BI3.3 Irudi- eta audio-materiala bildu egiten da, eta zinta edo lan-euskarrietara atera. Gaien eta eskaletako 
ordenaren arabera antolatzen da, euskarria garbi etiketatuz, eta edukia banakatuz, ekipoko edozein kidek erraz 
ulertzeko moduan. 
BI3.4 Printerraren operadoreari idazkunen zerrenda eta errealizadoreak zehaztutako forma-argibideak ematen 
zaizkio, baita eskaleta teknikoan islatutako aurkezpen-ordenaren zerrenda ere, eta akabera gainbegiratzen da. 
BI3.5 Behar den material grafikoa atzitu eta/edo digitalizatu egiten da, 2Dko grafismo-beharrak burutzeko, eta 
minutatu, antolatu eta grafistari igortzen zaizkio. Akabera gainbegiratzen da, zehaztutako behar eta irizpideak 
betetzen dituen kontrolatzeko. 
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BI3.6 Zereginen egoeraren berri ematen zaie errealizadoreari eta produkzioari, zehatz-mehatz ebalua dezaten 
prozesuak itxarondako denborak eta bitartekoak errespetatzen dituen. 

 

LB4: Telebistako programa/produktu bat burutzeko arte-baliabide eta -bitartekoen espazio- eta denbora-garapena 
koordinatzea eta egiaztatzea, jasotako argibideei jarraikiz. 

BI4.1 Eszenan, eskaletako argibideei jarraikiz, artisten mugimenduen bideragarritasuna egiaztatzen da, 
aurreikusitako denborari eta moduari dagokienez. Eskaletan jasotzen dira programa egitean eragina izan 
dezaketen eszenan jartzeari buruzko argibide guztiak, eta plangintzan jaso ez diren gertakari guztiak jaso eta 
haien berri ematen da.  
BI4.2 Argi eta garbi jasotzen dira berriro egiten diren hartualdietan eta geroko hartualdietan jarraitutasun bisuala 
bermatzeko beharrezkoak diren xehetasun guztiak. 
BI4.3 Musikaren playbackak minutatu egiten dira, eta banakatu; banakapenak egiteko, hauen moduko markak 
erabil daitezke: erritmoa, errepikak, instrumentu solistak eta ahots-sarrerak eta -irteerak. 
BI4.4 Abeslarien eta interpretatzaileen koreografiak, emanaldi bisualak eta mugimendu eta ekintzak minutatu 
egiten dira, eta dagozkien marken bidez banakatu: erritmoa, sarrerak eta irteerak. 
BI4.5 Figuranteei edo publikoari non kokatu, eta mugimendu eta jarrera zehaztuak adierazten zaizkie, eta 
aktoreak, gonbidatuak edo aurkezleak eszenan jarri aurretik entseatzen da. 
BI4.6 Grabatzean, figuranteen/publikoaren eszenan jartzea kontrolatzen da, eta aurreikusitakoarekin bat ez 
datorrena detektatu eta gertakarien berri ematen da, hartualdien bideragarritasuna ebaluatzeko. 

 

LB5: Aginduak igortzea, eta espazio eszenografikoko akatsak detektatzea eta zuzentzea, jasotako arauen arabera, 
narrazioaren asmoa eta eskatutako kalitate tekniko eta formala lortzeko. 

BI5.1 Kamerak espazio eszenografikoan jartzen dira, kokapen egokian, eta jasotako argibideei jarraikiz. 
Kameraren enkoadraketak eta mugimenduak aztertzen dira, baita nahi ez den elementurik (desaforatzeak, distirak, 
lerrokatzeak, itzalak, gaizki kokatutako eszena-elementuak) ez dagoela ere. Halakorik izanez gero, haien berri 
ematen da, eta/edo zuzenketa egokiak egiten dira. 
BI5.2 Errealizazio-kontrolaren eta estudioaren arteko komunikazioa elkarkomunikazio-ekipoen bidez gauzatzen da, 
etengabe, eta beharrezkoa den berehalakotasunez, errealizazioaren argibideei jarraikiz. 
BI5.3 Errealizazioaren helburuei buruzko argibideak modu argi eta zehatzean komunikatzen zaizkie ekipo 
artistikoari, teknikoari eta espazio eszenografikoko publikoari. 
BI5.4 Errealizazioan edo grabazio-ordenan, denboretan edo edukietan egin behar diren aldaketak behar besteko 
aurrerapenez komunikatzen dira, zehaztutako denboran egingo direla bermatzeko. 
BI5.5 Sarrerak aurreikusi egiten dira, eta pertsonal artistikoak eszenan izango duen bilakaera aurresaten dute. 
BI5.6 Ustekabean detektatutako huts artistiko edo teknikoak komunikatu egiten dira, eta beharrezkoak diren 
neurriak hartzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
 
Grabazio-estudioko ekipoak; ordenagailuak; inprimagailuak; errealizazioa, soinua eta argiztapena kontrolatzeko ekipoak 
eta makinak; unitate mugikorrak; estudioko kamerak eta ENG ekipoak; idazkun-makina; 2Dko ekipo infografikoak; datu-
baseak; artxibo klasikoak eta digitalak; audioaren eta bideoaren postprodukzio-ekipoak; kronometro analogiko eta 
digitalak; monitore eramangarriak; audioa hartzeko eta erreproduzitzeko ekipo eramangarriak. Errealizazio-estudioa. 

 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Bideo-piezak; txertatzeko idazkunak; grafismoak; musikaren eta soinu-efektuen edizioak; argiztapen-efektuak, eszenan 
jartzea. Entseguak eta eszenan jartzea. Programa. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: errealizazioaren aginduak; bitartekoa eta/edo enpresa aurkezteko eta haietan jarduteko protokoloak; datu-
baseak, eta gidoia eta eskaleta teknikoa. Errealizazioaren apunteak edo ahozko argibideak; eszenaren planoak; mapak. 
Sortutakoa: gidoiko eta eskaletako aldaketak. Minutaje-parteak. Bideoen, musiken eta efektuen sarrera- eta irteera-
denboren kodeak. Idazkunen eta trantsizio-efektuen denborak. Aurretiaz grabatutako materialaren nomenklatura eta 
etiketatzea, prozesuaren egoera. Kokalekuen txostenak. 
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2. gaitasun-atala: 
TELEBISTAKO PRODUKZIO BATEN ERREALIZAZIOA KONTROLATZEN 
LAGUNTZEA, BITARTEKO TEKNIKOAK ETA GIZA BITARTEKOAK 
KONTROLATUZ 

 

Kodea: UC0217_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Bideoen, efektuen, grafismoen, izenburuen, musiken eta soinu- eta argiztapen-efektuen iraupenak, kalitateak eta 
gertakariak aztertzea. 

BI1.1 Zintaren partean aztertzen da sarrera- eta irteera-kodeak zuzenak diren, eta koleoek beharrei erantzuten 
dieten. Iraupenak aztertzen dira, eta edozein gertakariren berri ematen da. 
BI1.2 Aurretiaz grabatutako materialeko edozein gertakari tekniko idatziz jasotzen da, eta haren berri ematen zaie 
errealizadoreari eta gertakari horrek eragiten dion teknikari arduradunari. Kontroletik konpon daitezkeen aztertzen 
da. 
BI1.3 Gidoian eta/edo eskaletan, bideora joateko testu-oinak eta bideotik itzultzeko testu-oinak idazten dira. 
BI1.4 Ekipoen eta eragiketen arduradunekin aztertzen da dagozkien zereginak burutzeko behar duten informazioa 
eta materiala dituzten, material hori zehaztutako irizpide teknikoetara egokitzen den eta erabilgarri dauden 
adierazitako denboran. 
BI1.5 Bitarteko tekniko eta giza bitarteko guztien eskuragarritasunari eta erabilgarritasunari buruzko edozein 
gertakariren berri ematen da, eta hartutako konponbidearen berri ematen zaio dagokion arduradun teknikoari.  
 

LB2: Zinten, iturrien, zuzeneko konexioen, aurreikusitako etenaldien eta ekitaldi artistikoen emanaldia kontrolatzea, eta 
errealizazioko ekipo osoari eta ekipo tekniko osoari horien berri ematea. 

BI2.1 Ordena honetan komunikatzen dira datu hauek: bideoa zer makina-zenbakik erreproduzituko duen, sarrerako 
koleoaren iraupena, koleo horretako gertakaria, piezaren iraupen osoa, denbora partzialak, irteerako koleoko 
gertakariak, irteerako testu-oina eta atzerako kontaketa. 
BI2.2 Minutajeei eta eskaleta teknikoari jarraitzen zaie, eta pertsonal artistikoen ekintzak eta gidoi-oinak 
aurreratzen dira, musikako minutajeen denborak kantatu eta ekipo teknikoarentzako eta kamera-operadoreentzako 
aginduak aurreratzen dira, zehaztasunez iristeko eskatutako planora eta efektuetara, trantsizioetara... une egokian. 
BI2.3 Bloke bakoitzaren denbora kontrolatu egiten da, eta denbora pilatua jarraitutasun-kontrolaren argibideetara 
doitzen den aztertzen da. Horri buruzko gertakarien berri ematen da. 
BI2.4 Eskaletari jarraikiz, hurrengo urratsen berri ematen zaie errealizadoreari eta taldeko gainerako kideei, 
garapen arruntari eragin diezaioketen gertakizunei erreparatuz. 
BI2.5 Jarraitutasun-kontrolarekin, komunikazioa mantentzen da, publizitatea sartzeko orduaren eta iraupenaren 
berri emateko. Talde osoari ematen zaio etenaldi horien eta atzerako kontaketaren berri, eta antenan sartzeko 
denbora partzialen berri, programaren hasieran, eta iragarkietarako tarte bakoitzean. 
BI2.6 Grabazioan zehar, edo ondorengo azterketa baten bidez, programaren postprodukziorako beharren zerrenda 
egiten da, modu autonomoan, eta jasotako argibideei jarraikiz. 
BI2.7 Produkzio-taldearekin postprodukzioko material osagarriaren kokalekua, ateratzea, sorrera edo produkzioa 
koordinatzen da, amaiera-prozesuaren hasieran eskuragarri egongo dela bermatuz. 

LB3: Errealizazioko kontroleko ekipo lagungarriak erabiltzea. 
BI3.1 Bideoa platora bidaltzeko seinale-kommutadorea eskaletako argibideen eta errealizadorearen argibideen 
arabera erabiltzen da. 
BI3.2 Seinalea magnetoskopio grabatzaile lagungarrietara bidaltzeko kommutadorea autonomiaz erabiltzen da, 
errealizazioari jarraikiz, eta nahastearen plano ordezkoak grabatzea bermatuz, gero editatzeko baliabidetzat 
erabiltzeko. 
BI3.3 Printerraren orrialde-zenbaketa kontrolean instalatuta erabiltzen da, eta zuzendaritzak eta/edo errealizazioak 
eskatutako testu berriak sartzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Errealizazioaren, soinuaren eta argiztapenaren kontrol-ekipoak eta unitate mugikorrak. 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Zuzeneko telebista-programak, programa grabatu amaituak eta amaitu gabeak. Baliabideen zintak. Postprodukziorako 
ikus-entzunezko material osagarria. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: gidoia, eskaleta, minutajeak, zinten parteak, emanaldien eskaletak, zuzeneko aginduak. Sortutakoa: 
postprodukzioko partea, programaren partea, postprodukzioko beharren zerrenda. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
TELEBISTAKO PRODUKTUEN POSTPRODUKZIOAN PARTE HARTZEA 

 

Kodea: UC0218_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Postprodukziorako behar den ikus-entzunezko material guztia biltzea, ordenatzea eta prestatzea. 
BI1.1 Bideo-zintzak zehatz minutatzen dira, eta denbora-kodeak, edukia, plano-mota, iraupena eta gertakari 
tekniko eta formalak adierazten dira. 
BI1.2 Postprodukzioko formaturako transferentzia antolatu egiten da, eta bateragarria ez den material guztia 
gainbegiratzen da. 
BI1.3 Postprodukzioko parteak ikus-entzunezko material guztiaren edukien alderdi formal eta artistikoei buruzko 
informazio guztia jasotzen du, eta zehatz eta zorrotz egiten da, errealizazio-ekipoko edozein kidek ezagutzeko 
moduan. 

LB2: Edizio-beharrak aintzat hartzea, eta ediziorako alternatiba tekniko-artistikoak iradokitzea. 
BI2.1 Eskatutako planoa, musika, soinu-efektuak, grafismoa eta abar identifikatu egiten dira, eta haien 
kokapenaren eta denbora-kodeen berri ematen da. 
BI2.2 Ikus-entzunezko materiala xeheki jasotzen da, eraginkortasunez erantzuteko errealizadorearen eskaerei. 
BI2.3 Edizio-garaian, alternatibak, efektuak eta trantsizioak proposatzen dira, ikus-entzunezko materialari buruz 
duen ezagutzaren arabera. 

LB3: Azken produktua emateko prestatzea. 
BI3.1 Komunikabidearen edo enpresaren arauaren arabera, zinta nagusitzat etiketatzen da amaierako zinta, eta 
programaren izenburua, kapitulu-zenbakia, emanaldiaren data eta hura identifikatzeko beharrezkoak diren 
gainerako datuak jasotzen dira. 
BI3.2 Zintaren partea egiten eta eransten da, eta datu hauek jasotzen dira: programa sartzeko denbora-kodea eta 
publizitaterako irteera- eta sarrera-kodeak, eta irteera-kodea: edo sarrera- eta irteera-kodeak, koleoak eta oin-
testuak, programa baten testuinguruan emateko pieza bada. 
BI3.3 Produktua ikusi egiten da, itxaropenak bete diren aztertzeko. Edozein gertakari formal, artistiko edo 
teknikoren berri ematen zaio errealizadoreari. 
BI3.4 Zinta nagusia produkzio-taldeari ematen zaio, sortutako dokumentu guztiekin batera (zintaren partea, egileen 
adierazpena, gertakariak). 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Postprodukzioko ekipoak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Programen zinta nagusiak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Erabilitakoa: zinten parteak, grabazio-oharrak. Sortutakoa: zinta nagusiaren etiketa, zinta nagusiaren minutajea. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO ERREALIZAZIOKO ESZENAN JARTZEA ETA 

PREPRODUKZIOKO PROZESUAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KONTROLEKO ERREALIZAZIO-TEKNIKAK 

 

3. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO POSTPRODUKZIOA 

 

4. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO ERREALIZAZIOAN LAGUNTZEKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

1 
2 
3 
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1. prestakuntza-modulua: 
TELEBISTAKO ERREALIZAZIOKO ESZENAN JARTZEA ETA 
PREPRODUKZIOKO PROZESUAK 

 

Kodea: MF0216_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0216_3 Telebistako produkzio baten errealizazio baten, jokaespazioaren 

eta kokalekuetan eszenan jartzearen garapena koordinatzea. 
 

Iraupena: 140 ordu 

 
 
 

1.1. prestakuntza-atala 
TELEBISTA: EKIPOAK ETA FORMATUAK 
 

Kodea: UF0095 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistaren eta haren ikus-entzunezko produktuen oinarrizko ezaugarriak aztertzea. 
EI1.1 Telebista-kate jakin baten organigramatik abiatuz, departamentu edo atal bakoitzaren oinarrizko funtzioak 
ezagutzea, eta giza baliabideak identifikatzea. 
EI1.2 Ikus-entzunezko produkzioaren faseak deskribatzea: telebistako programa baten preprodukzioa – produkzioa – 
postprodukzioa. 
EI1.3 Ikus-entzunezkoaren produkzioaren fase bakoitzean erabiltzen diren ekipo teknologikoak identifikatzea, eta 
haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.4 Europako sailkapenari jarraikiz, telebistako askotariko programak ezagutzea, baita zuzeneko programen, aurrez 
grabatuen, zuzeneko faltsuen eta beste batzuen ezaugarriak ere. 

A2: Telebistako errealizazioan erabiltzen diren ekipo teknikoak eta materialak aztertzea. 
EI2.1 Telebistako kameren eta ENG ekipoen, euskarrien, optiken eta haien osagarrien (iragazkiak, telehitzemailea eta 
beste) ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Argiztapen-ekipoak eta haien osagarriak prestazioen arabera deskribatzea eta identifikatzea. 
EI2.3 Soinu-ekipoak eta -materialak prestazioen arabera deskribatzea eta identifikatzea. 
EI2.4 Irudiaren kontrol teknikoko ekipoak (CCU, bektoreskopioa, MFO) deskribatzea, eta prestazioen arabera 
bereiztea.  
EI2.5 Errealizazioko kontrol-ekipoak deskribatzea: monitoreak, magnetoskopioak, idazkun-makina, nahasketa-
mahaiak. Prestazioekin lotzea. 
EI2.6 Bideoak grabatzeko eta erreproduzitzeko ekipoen oinarriak deskribatzea, eta grabazio-formatuak ezaugarrien 
arabera sailkatzea. 
EI2.7 Unitate mugikorren ezaugarriak eta prestazioak deskribatzea.  

A3: Hizkuntza-elementuak eta ikus-entzunezko kontakizuna aplikatzea telebistako errealizazioan. 
EI3.1 Telebistako askotariko produkzioen azterketatik abiatuta (fikzioa, albistegia, dokumentala eta magazina), hauek 
identifikatzea: irudiaren eta soinuaren sinkronizazioa, soinu-girotzea (sintonia, karetak, efektuak, musika), soinuaren 
adiera espresiboa, soinuaren hartualdiaren konplexutasuna eta emandako tratamendua. 
EI3.2 Telebistako askotariko fikzio-programen azterketatik abiatuta, generoak eta haien ezaugarri espresiboak, 
produkzioa girotzeko erabilitako espazioak eta eszenografia-elementuak, irudi eta soinuen efektu bereziak eta 
garatutako ekintzako sarrerak identifikatzea. 
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A4: Ikus-entzunezko produkzio baten errealizazioak sortzen dituen gidoi teknikoa eta dokumentuak egitea. 
EI4.1 Albistegi baten gidoitik abiatuta, hura errealizatzeko behar diren dokumentuak prestatzea: 

- Banakapena egitea: eszenaka, iraupen estimatua, parte-hartzaileen izenak, kameren banaketa eta 
mikrofonoen banaketa adieraziz. 

- Kameren plangintza egitea: kameren kokapena eta esleitutako planoak, plano-kopurua eta haien tamaina, 
kamera-mugimendua. 

- Eszenak, sekuentziak edo blokeak lotzeko moduak (etena, gortinak, barne- edo -kanpo mugimenduak 
planoan, eta beste). 

- Efektu berezi bisualak eta soinuarenak. 
- Programari hasiera eta amaiera emateko musika, soinu-girotzea, hitzen eta irudien arteko lotura. 
- Txertatutako planoak eta beste. 

EI4.2 Telebistako fikziozko lan baten produkzio baten suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 
- Gidoiaren dokumentu teknikoak egitea: gidoia, gidoi teknikoa, banakapen-orriak. 
- Pertsonaien deskribapen fisiko-psikikoa egitea (karakterizazioak, jantziteria, makillajea, orrazkera). 
- Produkziorako behar diren baliabide material eta teknikoen kalkulua egitea, baita errealizazioan parte hartu 

behar duten giza taldeena ere. 
- Kokaleku egokienak identifikatzea, produkzioaren aurrekontuari jarraikiz. 
- Dekoratuen eskaleta egitea: girotzea, kolorea, attrezzoaren ezaugarriak. 
- Gidoiaren banakapena egitea: dekoratuen planoa, kameren planoa, eszenan jartzea. 
- Lanerako plana, kamera-partea, grabazio-eskaleta eta minutajeak prestatzea. 

EI4.3 Barietateen programa baten produkzioaren suposizio praktiko bat abiapuntutzat hartuta: 
- Gidoiaren dokumentu teknikoak egitea: gidoia, gidoi teknikoa, banakapen-orriak. 
- Produkziorako behar diren baliabide material eta teknikoen kalkulua egitea, baita errealizazioan parte hartu 

behar duten giza taldeena ere. 
- Kokaleku egokienak identifikatzea, produkzioaren aurrekontuari jarraikiz. 
- Dekoratuen eskaleta egitea: girotzea, kolorea, attrezzoaren ezaugarriak. 
- Gidoiaren banakapena egitea: dekoratuen planoa, kameren planoa, eszenan jartzea. 
- Lanerako plana, kamera-partea, grabazio-eskaleta eta minutajeak prestatzea. 

A5: Gidoiaren dokumentua eta ematen duen informazio lagungarria aztertzea, kameren mugimenduaren plangintza egiteko. 
EI5.1 Hainbat motatako telebista-programa batzuen gidoien ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauden kasu praktiko 
batean, pertsonaiak, parte-hartzaileak eta beste identifikatzea. 
EI5.2 Produkzio-mota bakoitzean sortzen diren dokumentuak aztertzea eta bereiztea: dramak, albistegiak, 
dokumentalak, barietateak, kirol-emanaldi ohikoenak. 
EI5.3 Zenbait sekuentzia ikusiz, hainbat generotako fikziozko zenbait produkzioren estetika bisuala aztertzea: 

- Plangintza (kameren kokapena, angeluazioa eta mugimenduak). 
- Eszenografia. 
- Argiztapena, eta argiztapen-efektu bereziak. 
- Soinu-girotzea eta soinu-efektu bereziak. 
- Bideo-efektuak. 

EI5.4 Hainbat albistegi-ereduren irudi, audio-grabazio eta elementu grafikoen beharrak identifikatzea, gidoian jasotako 
zehaztapenei jarraikiz. 
EI5.5 Programa jakin bat errealizatzeko zer material bisualak eta soinu-material behar diren identifikatzea, 
deskribatzea eta ebaluatzea, gidoiari eta errealizazioaren helburuei jarraikiz. 
EI5.6 Grabazio-eskaleta osatzea, gidoitik eta programa bat ikustetik abiatuz: albistegia, dokumentala, magazina, 
drama. 
EI5.7 Ikus-entzunezko produkzio baten gidoitik eta eskaletatik abiatuz, produkzio hauetarako kokaleku egokienak 
identifikatzea: albistegia, dokumentala, magazina, drama. 
EI5.8 Fikziozko produkzio baten gidoi bat aztertuta, produzitzeko behar diren baliabide materialen eta teknikoen 
kalkulua egitea, baita errealizazioan parte hartu behar duten giza taldeena ere. 
EI5.9 Drama baten gidoiaren banakapenetik abiatuta, eszena-plan egokiena egitea: eszenografia-giroa (kokalekuak, 
dekoratuen deskribapena, estiloa, kromatismoa, attrezzoaren ezaugarriak); pertsonaien deskribapen fisiko-psikikoa 
(karakterizazioak, jantziteria, makillajea, orrazkera); kameren kokapena eta mugimenduak; makina-motak; argiztapen- 
eta soinu-ekipoak; argiztapen- eta soinu-efektu bereziak; bideo-efektuak edizioan; grafismoa. 

 
Edukiak: 

1. Ikus-entzunezkoen produkzioa: telebista. 
- Telebistako produkzio-prozesuaren faseak eta garapena. 
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- Telebista-enpresen egitura, titulartasunaren, estalduraren eta programazioaren arabera. 
- Telebista-etxeak eta -estudioak. 
- Titulartasuna eta kontrol-formak. 
- Programen egitura. 
- Telebista-etxe baten organigrama tipoa: arloak eta departamentuak. 
- Telebista-estudioak. 
- Balio erantsiko zerbitzuak. 
- Programa-tipologia. Europako sailkapena. 
- Ikus-entzunezko beste produktu batzuk: publizitatea, doitze-grafikoak, trantsizioak. 
- Telebista-programen bilakaera, enpresa- eta gai-ezaugarrien eta ezaugarri teknikoen arabera. 

2. Ikus-entzunezko hizkuntza. 
- Plano-tipologia. 
- Kamera-mugimenduak. 
- Irudiaren konposizioa eta enkoadraketaren teknika. 

3. Ikus-entzunezko hizkuntza narratiboa. 
- Espazioaren eta denboraren irudikapena. Erlazioak. 
- Jarraitutasuna edo raccorda. 
- Ardatz-jauzia. 
- Sekuentziak egitea. 
- Telebistako eszenan jartzea eta eszenografia. 
- Eszenan jartzearen plangintza. 

4. Gidoia. 
- Egitura narratiboa. 
- Gidoiaren faseak: ideiatik gidoi teknikora. 
- Telebistako eszenan jartzea eta eszenografia. 
- Eszenan jartzearen plangintza. 
- Sortutako dokumentuak: emanaldiaren parteak, banakapen-orriak, VTRen zerrendak, etab. 
- Ikus-entzunezko gidoi-motak eta -formatuak (fikzioa, erreportajea, dokumentala). 
- Gidoiaren banakapena. 
- Pertsonaien eta parte-hartzaileen tipologia. 
- Irudi-gidoia. 
- Gidoiak egiteko programak eta softwareak. 
- Grabazio-eskaletaren osaera. 

5. Irudi-formatuak. Grabazio-ekipoak. Ezaugarriak 
- Betacam SP bideoa. 
- Digitalak: XD Cam, Betacam digital / Digital –S, Betacam SX, Betacam IMX, DVCPRO25, DVCPRO50, 

DVCPROHD, DVCAM, XDCAM, MiniDV, etxeko DVDa, konpresio digitala, eta bideo digitaleko formatuak, MPEG2, 
DV, .avi, eta beste. Datorren telebista: HDTV (bereizmen handia), eta grabazio- eta emanaldi-formatuak. 

6. Soinu-formatuak. Ezaugarriak 
- Euskarri analogikoak eta digitalak. 
- Soinua hartzea. 
- Soinu digitalaren eta analogikoaren grabazioa. 

7. Irudi elektronikoa. 
- Bideo-seinalea. Arakapen gurutzelarkatua. 
- Telebista-linea. 
- Bideo-seinaleen neurria. 

8. TB sistema analogikoa eta digitala. 
- Kolore-bereizketen seinaleak, U eta V. 
- Krominantzia-seinalea. 
- PAL, NTSC eta SECAM sistemak. 
- Neurketa-ekipoak: bektoreskopioa eta MFO. 
- Seinale digitala. 
- Irudiak konprimitzeko sistemak. MPEG. 
- Irudien laginketak egiteko sistemak. 
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9. Telebista-kamera eta CCU. 
- Optika eta argiaren harrera. Ikusangeluak. 
- Kamera digitalaren formatuak. 
- Kamera-kontrola, eta CCU: diafragma eta obturadorea; tenperatura, kolorea, zuri-balantzea eta beltz-balantzea 

zuzentzeko iragazkiak; gamma eta kneeren zuzenketa, irabazia. 
- Eremu-sakonera/distantzia hiperfokala. Mugimendu-efektuak. 
- Hautazko fokuratzea. 

10. Errealizazioan erabiltzen diren ekipo teknikoak eta bitarteko materialak: 
- Errealizaziorako eskuragarri dauden bitarteko teknikoak. 
- Bitarteko lagungarriak: garabiak, kamera robotizatuak, grabazio-garabiak, steadicama eta beste. 
- Errealizazioko kontrol-ekipoak: monitoreak, magnetoskopioak, playout bideo-zerbitzariak, idazkun-makinak, 

nahasketa-mahaiak eta beste. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
PREPRODUKZIOA TELEBISTAKO ERREALIZAZIOAN 
 

Kodea: UF0096 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudiak eta soinua hartzea eta grabatzea ENG ekipoarekin.  

 
EI1.1 Ekipo arinekin eta ENG ekipoekin grabatzearen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 ENG batekin informazio-produkzio bat (elkarrizketa, albistea eta erreportajea, dokumentala) egiteko kasu 
praktiko batean, irudiak eta soinua hartzeko plangintza egitea, informazio-estalduraren helburuen arabera. 
EI1.3 ENG batekin informazio-produkzio bat (elkarrizketa, albistea eta erreportajea, dokumentala) grabatzea, aurretiaz 
identifikatuz programara hobekien egokitzen diren kokalekuak, hartualdien plangintza, beharrezko ekipo teknikoa eta 
haren osagarriak. 
EI1.4 Hartualdiak grabatzeko beharrezkoak diren ekipo teknikoak eta haien osagarriak antolatzea. 

A2: Telebistako programa baten eszenan jartzea egitea. 
EI2.1 Telebistako programetan erabiltzen diren jokaespazioak identifikatzea eta alderatzea, ezaugarrietan oinarrituz. 
EI2.2 Dekoratuak girotzeko erabiltzen diren elementuak identifikatzea. 
EI2.3 Programa motaren arabera erabiltzen den janzkera deskribatzea, baita moiré efektuaren, asetasunaren eta 
kolorearen ezaugarri teknikoak ere eszenografia-elementuei dagokienez. 
EI2.4 Eszenan jartze egokiena prestatzea, betiere telebistako programen gidoiari edo eskaletari jarraikiz: 
dekoratuaren, eszenografia-elementuen, jantziteriaren eta makillajearen ezaugarriak. 
EI2.5 Programa baten errealizazioan esku hartzen duen giza taldearen (teknikariak, artistak, aurkezleak eta beste) 
kokalekua eta bakoitzaren funtzioak azaltzea.  
 

A3: Ekipo tekniko eta artistiko guztien platoko edo grabazio-estudioko entseguak koordinatzea. 
EI3.1 Kide bakoitzaren kokalekuari eta funtzioei dagokienez, taldeei errealizazioak ematen dizkien aginduak erabiltzea 
programa baten errealizazioan. 
EI3.2 Kamera bakarreko eta kamera askoko (askotariko programa-motekin) errealizazioaren kasu praktiko batean: 

- Entseguetan aztertzea koadroan agertu behar duten estudioko subjektuek edo objektuek ez dutela elkar 
estaltzen, eta, beharrezkoa bada, marka bidez adieraztea zoruan pertsonaien kokalekuak, eta kameraren 
kokalekua aldatzea hartualdia egiteko; ageri diren subjektuak elkarrengandik distantzia zehatzera dauden 
aztertzea, hala ez bada, haien edo kameraren kokalekuak zuzentzeko. 

- Gainazalen edo objektuen kolorea egokia den aztertzea, eta hala ez bada, eragindako eremua argitzeko 
edo iluntzeko eskatzea; atzealdean edo gainazaletan ikusleari arreta galarazi diezaiokeen itzalik ez dagoen 
aztertzea. 
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- Eszenografoarekin batera aztertzea dekoratuak kokaleku egokian dauden, eta sendoak diren 
funtzionamenduari dagokionez (leihoak, ateak). 

- Eszenografoarekin aztertzea, eta argi-emailearekin, beharrezkoa balitz, eszena argiztatu ostean dekorazioak 
dituen koloreak aurreikusitakoak diren, ez den agertzen zikinkeria-orbainik edo inperfekziorik atzealdeetan, 
dekoratuan, forotxoetan, eszena argiztatzean edo kamerarekin enkoadratzean. 

- Soinu-ekipoarekin identifikatzea jirafaren eta/edo mikrofonoaren kokaleku egokia, enkoadraketan sar ez 
daitezen, eta eszenografian edo atzealdean itzalik ez duten eragiten; beharrezkoa balitz, haien kokalekuak eta 
argiztapena aldatzea. 

 

Edukiak: 
1. Telebistako programen errealizazio-prozesuak: 

- Faseak eta garapena, programa-motaren arabera. 
- Errealizazio-teknikak, programa-tipologiaren arabera: albistegiak, dramak, elkarrizketak, dokumentalak, 

magazinak, musikalak, kirolak, barietate-programak, emankizunak, eta beste. 
- Ekipo teknikoaren funtzioak. 
- Eszenen minutajea. 

2. ENG kamera. 
- Ekipo arinen bidezko grabazioaren ezaugarriak, eta prestazioak. 
- ENG kamerarentzako beharrezko ekipoa: tripodeak, argiztapena, soinua eta osagarriak. 
- Kanpoan irudiak eta soinua hartzea ENG kamerarekin. 
- Irudiak grabatzeko teknologia berriak. 
- XD CAM grabazio-sistemak, diskoan grabatuz. 

3. Telebistako programen jokaespazioak eta girotzea. 
- Kokalekuak: identifikazioa, ebaluazioa eta sortzen dituzten dokumentuak. 
- Eszenan jartzeko plangintza. 
- Jantziteria eta makillajea. 
- Eszenografia-elementuen ezaugarri teknikoak. 
- Kokalekuaren eta giza taldearen funtzioen plangintza. 

• Teknikariak. 
• Artistak. 
• Aurkezleak. 
• Eta beste. 

4. Entseguen koordinazioa. 
- Parte-hartzaile guztien kokalekuaren koordinazioa. 
- Parte-hartzaileen arteko distantzia. 
- Enkoadraketa. 
- Eszenan jartzearen argiztapena. 
- Dekoratuen kokalekua 
- Soinu-elementuen kokalekua. 

5. Komunikazioa eta koordinazioa errealizazio-estudioan 
- Baliabide eta bitarteko artistikoen espazio- eta denbora-koordinazioa. 
- Artisten sarreren plangintza. 
- Errealizazio-ekipoaren koordinazioa zuzendaritza-ekipoekin. 
- Koordinazioa eszenografoarekin, argiztatzailearekin eta soinu-ekipoarekin. 
- Errealizatzailea lan-taldearen koordinatzaile. 
- Arduradun teknikoak eta artistikoak. 
- Elkarkomunikazio-ekipo materialak. 
- Komunikazioa errealizazioko elementu giltzarri. 
- Argibideak denbora errealean ematea teknikariei, artistei, aurkezleei eta besteri. 
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2. prestakuntza-modulua:  
KONTROLEKO ERREALIZAZIO-TEKNIKAK 
 

Kodea: MF0217_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0217_3: Telebistako produkzio baten errealizazioa kontrolatzen 

laguntzea, bitarteko teknikoak eta giza bitartekoak kontrolatuz. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PROGRAMEN GRABAZIOA 
 

Kodea: UF0097 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako programak produzitzeko ingurune eragile egokia koordinatzea errealizazio-kontroletik. 
EI1.1 Telebistako programak errealizatzeko oinarrizko teknikak azaltzea: jauzi proportzionalak, ardatzaren legea, 
kontraeremu-planoa eta plano nagusia. 
EI1.2 Telebistako programak errealizatzean jarraitutasun narratiboari eusteko teknika erabilienak identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.3 Telebistako programen errealizazioan, giza taldeak platoan dituen funtzioak eta kokalekua azaltzea. 
EI1.4 Kontrol-gelako monitoreetatik aztertzea, grabazio baten entseguak egitean, kamera-mugimenduak ekintzarekiko 
sinkronikoak diren, eta ekintzek edo elkarrizketek eraginak, gidoiaren eta errealizazioaren argibideen arabera. 
EI1.5 Kontrol-gelan aztertzea ekipo osoa prest dagoen grabatzeko, eta irudia kontrolatzen duen teknikariak kamera 
beharrezko kalitate-parametroetara doitu duen, soinu-teknikariak bere ekipoa doitu duen eta nahaslea prest dagoen. 
Egingo den produktuak telehitzemaile bat behar badu, telehitzemaileak aurkezleak irakurtzeko abiadura egokian 
funtzionatzen duen aztertzea. 
EI1.6 Trantsizioak identifikatzea, programa jakin baterako aurreikusitakoak direla eta sarrera- eta irteera-erritmoa eta 
denborak egokiak direla bermatzeko. 
EI1.7 Kontrol-gelako monitoreetatik, jardueraren jarraitutasuna, argiztapena, giroa eta ekintza aztertzea errealizazioan 
eta/edo grabazioan, akatsei aurrea hartzeko eta ekipoei argibideak emateko. 
EI1.8 Entseguetan aztertzea plano orokorrak, laburrak eta xehetasun-planoak blokearen edo sekuentziaren egiturara 
doitzen diren, orekaz, ikusleak ekintzaren logika uler dezan, eta pantailan duen iraupena ikusteko adinakoa den. 
EI1.9 Hainbat programa kamera ugarirekin errealizatzeko kasu praktiko baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta 
daudela (gidoiaren edo eskaletaren bidez): 

- Grabazio-blokeen banakapena egitea. 
- Beharrezko materiala eta ekipo teknikoa aukeratzea. 
- Grabazioaren plangintza egitea. 
- Dekoratuaren edo estudioaren planoan zehaztea elementu teknikoen eta parte hartzaileen kokalekua eta 

mugimendua. 
- Informazioa, ekintzak eta programaren burutzapen zuzena identifikatzea, parametro teknikoei dagokienez, 

eta teknikariei eta parte-hartzaileei komunikatzea. 
- Programa errealizatzea. 
- Ekipoko kideei behar besteko aurrerapenez jakinaraztea, kode zehatzak erabiliz, programaren denbora 

totalak eta partzialak eta faseak. 
- Gidoian idaztea errealizazioko gertakariak. 
- Emaitza aztertzea, eta txosten bat egitea, hartutako erabakiak eta ekintzak arrazoituz. 
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A2: Programa baten errealizazioan izan daitezkeen arazoak identifikatzea. 
EI2.1 Grabazio-ordenan, edukietan edo esleitutako denboretan izan daitezkeen aldaketek eragindako beharrak 
identifikatzea, beharrezkoa denean, haien berri emateko, edo egoera konpontzeko.  
EI2.2 Detektatutako beharretatik ondorioztatutako agindu zehatzak ematea, eta arazoak konpontzea. 
EI2.3 Grabazioko hutsuneak identifikatzea, artistikoak nahiz teknikoak, talde bakoitzaren arduradunei komunikatzeko, 
eta modu egokian konpontzeko. 
EI2.4 Grabazio batean izandako aldaketak eta egokitzapenak deskribatzea, eta idatziz jasotzea. 
EI2.5 Grabatutako irudien kalitatea aztertzea, kalitate-parametroak eta beharrezkoak diren zuzenketak identifikatuz. 

 
 

Edukiak: 

1. Errealizazio-teknikak: 
- Errealizazioaren ezaugarriak, kamerarekin eta kamera askorekin. 
- Pertsonaien mugimendua enkoadraketan. Ekintza-ardatza eta mugimendu-ardatza. 
- Ardatzaren legea. 
- Kontraeremu-planoa. 
- Plano nagusia. 
- Kamera robotizatuak. 

2. Argiztapena kamera askorekin grabatzean. 
- Kamera askorekin grabatzen denerako argiztapenaren ezaugarriak. 
- Argia eta kolorea. Oinarrizko printzipioak. 
- Eszenaren oinarri-argiztapena. 

3. Soinua kamera askorekin grabatzean. 
- Kamera askorekin grabatzen denerako soinua jasotzearen ezaugarriak. 

4. Errealizazio-kontrola. 
- Ekipamendua. 
- Kontroleko errealizazio-teknikak. 

5. Telebistako programen tipologia: programa-mota bakoitzerako teknikak. Platoko teknikak 
- Entretenimendu-programak: lehiaketak, musikalak, telekomediak, telefilmak, magazinak. 
- Albistegiak (egunerokoak, astekariak, bereziak, eztabaidak…). 
- Gertaera bereziak: musika-ikuskizunak, desfileak. 
- Dokumentalak. 
- Dramak. 
- Barietate-programak. 
- Emankizun-programak. 
- Programen edukien, elementuen eta modeloen ezaugarriak. 
- Produkzioa gidoiko eta gainerako dokumentuetako informaziotik abiatuta prestatzea. 
- Erabilitako baliabide teknikoen ezaugarriak. 
- Errealizazio-prozesuaren faseak eta garapena, programa-motaren arabera. 
- Zuzeneko programak. Programa grabatuak. Emankizunak. 

 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ERREALIZAZIO-KONTROLEKO EKIPO LAGUNGARRIAK 
 

Kodea: UF0098 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Errealizazio-kontrolean erabil daitezkeen ekipo lagungarriak erabiltzea. 
EI1.1 Errealizazioko eta jarraitutasuneko kontrol digitaleko konposizioa egitea. 
EI1.2 Bideoa platora bidaltzeko seinale-kommutadorea erabiltzeko modua identifikatzea, ekintzaren hasiera eta 
amaiera adierazteko. 

A2: Errealizazio-fasean baliabide materialak eta teknikoak antolatzea, postprodukziorako. 
EI2.1 Postprodukziorako aukeratu diren planoak identifikatzea, denbora-kodearen bidez. 
EI2.2 Programa jakin bat grabatzeko eta/edo emateko beharrezkoa den bideo-audio materiala identifikatzea eta 
minutatzea. 
EI2.3 Beharrezkoak diren dokumentu grafikoak identifikatzea: artxibo-irudiak, grafikoak eta tipografia, besteak beste. 
EI2.4 Ikus-entzunezko baten errealizazioan izan daitezkeen arriskuak deskribatzea, beharrezkoak diren segurtasun-
neurriei jarraitzeko.  
EI2.5 Grabatutako materialaren kalitatea aztertzea. 

 

Edukiak: 
1. Ekipo lagungarriak. 

- Elkarrekin lotzeko panelak, aurrehautatzaileak, kommutazio-matrizea. 
- Denboren oinarri-zuzentzailea, TBC. 
- Idazkun-makina eta efektu-sorgailuak. 
- Bideo-nahaslea. 

2. Postprodukzioko baliabideen antolaketa eta plangintza 
- Planoen postprodukzioa. 
- Denbora-kodea. 
- Audio- eta bideo-material grabatuaren minutajea. 

3. Dokumentazio grafikoaren kokalekua. 
- Artxibo-irudiak, grafikoak, tipografiak, eta beste. 

4. Grabatutako materialaren kalitatea. 
- Kalitatearen ezaugarriak. Faktoreen ebaluazioa. 
- Plangintza, antolaketa eta kontrola. 

• Kalitate-kontrolaren prozesua. Harrera. 
- Kalitatea identifikatzen duten faktoreak. 

• Prozesuaren kalitatea. 

• Produktuaren kalitatea. 
- Irudiaren kalitatea 

• Kolore-orekaren kalitatea. 

• Kalitate-eragiketak egitea. 
- Soinuaren kalitatea. 

• Soinuaren grabazioa. Sistemak. 

• Soinu-girotzea. 

• Soinu-seinalearen mailen kontrola. 

• Akustika. 
- Argiztapenaren kalitatea. Kolorimetria eta kolore-tenperatura. 
- Aldaketak grabazioak: ordenan, edukietan edo esleitutako denboretan. 

5. Laneko arriskuak eta beharrezko segurtasun-arauak. 
- Lantokia. 
- Tresnak, jarrerak eta lan-ingurunea. 
- Segurtasun- eta larrialdi-neurriak. 
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3. prestakuntza-modulua: 
TELEBISTAKO POSTPRODUKZIOA 

 

Kodea: MF0218_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0218_3: Telebistako produktuen postprodukzioan parte hartzea. 

 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PRODUKTUEN EDIZIOA 
 

Kodea: UF0099 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako ikus-entzunezkoak muntatzeko teknikak aztertzea. 
EI1.1 Edizioaren teoria klasikoak alderatzea, kontzeptu bereizleak identifikatuz. 
EI1.2 Soinuak ikus-entzunezkoaren edizioari egiten dio ekarpen espresibo eta narratiboa azaltzea. 
EI1.3 Ikus-entzunezko edizioaren erritmo eta kanpo-mugimendu kontzeptuak azaltzea. 
EI1.4 Edizioak ebaketa, A/B roll eta beste teknika batzuen bidez egiteko konfigurazio tipoak identifikatzea. 

A2: Edizio prozesuaren plangintza egitea, eta prozesua dokumentatzea, gidoiari edo eskaletari jarraikiz. 
EI2.1 Edizio- eta postprodukzio-prozesuen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Telebistako produktuen edizio-gidoiak deskribatzea, haiek ikusiz. 
EI2.3 Hainbat zintatako irudiak eta soinuak ikustea, minutatzea eta banakatzea, eta beharrezko dokumentuak sortzea. 
EI2.4 Edizioaren ezaugarriak eta asmo narratiboa identifikatzea, telebistako zenbait gidoitatik abiatuz. 
EI2.5 Ikus-entzunezko produktu baten edizio-gidoian, hauek deskribatzea: edizio-segida, soinu-tratamendua, erabili 
behar diren efektuak, irudi osagarriak. 
EI2.6 Irudiak eta soinua aukeratzea eta identifikatzea, minutatzea, sarrera- eta irteera-denboren kodeak jasotzea, 
gidoian edo eskaletan zehaztutako ildoei eta irizpide narratibo eta teknikoei jarraikiz, asmo jakin batera egokitzeko. 
EI2.7 Sekuentzia eta/edo bloke bereko hainbat hartualditatik egokienak aukeratzea, ikus-entzunezko produktuaren 
kalitate tekniko-narratiboa kontuan izanik. 

A3: Irudiak eta/edo soinua gidoiko eta/edo eskaletako irizpideei jarraikiz editatzea, produktua asmo narratibora egokituz. 
EI3.1 Mahai analogiko eta digital bat deskribatzea, eta haien prestazioak alderatzea. 
EI3.2 Telebistako hainbat produkzio eten bidez editatzea eta/edo muntatzea assemble moduan, eta grabazio-zinta 
hasierako kokalekuan dagoen aztertzea. Editorean grabazioen sarrerei eta irteerei dagozkien denbora-kodeak 
zehaztea. 
EI3.3 Telebistako hainbat produkzio eten bidez editatzea eta/edo muntatzea inserto moduan, eta grabazio-zinta 
hasierako kokalekuan dagoen aztertzea. Editorean grabazioen sarrerei eta irteerei dagozkien denbora-kodeak 
zehaztea. 
EI3.4 Edizio-gidoitik abiatuz, aukeratutako sekuentzia bakoitzean markatutako puntuak aurkitzea, edizio-puntu 
zehatza jasotzeko. 
EI3.5 Hainbat ediziotan, edizio-sekuentzia guztietan raccordari eusten diotenak, edizio-gidoian definitutako erritmoari 
eta egiturari eusten diotenak eta definitutako trantsizioak dituztenak bereiztea. 
EI3.6 Editatzeko, audioarekin egin behar diren zereginak deskribatzea, irudiaren eta soinuaren arteko sinkronizazioa 
mantenduz. 
EI3.7 Sinkronizatu gabeko bi bideo-seinaleren eta bi seinale desfasaturen arteko aldeak identifikatzea. 

A4: Telebistako produkzio baten efektu digital bereizgarriak definitzea eta sortzea, irudia tratatzeko tekniken bidez. 
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EI4.1 Trantsizio-motak deskribatzea, beharrezkoak diren zereginen segida gauzatzea, ikus-entzunezko produkzio 
baten genero eta estilo berezira egokitzen diren trantsizioak sartzeko. 
EI4.2 Efektu digitalak sortzen dituen ekipo batek sor ditzakeen efektu-motak deskribatzea. 
EI4.3 Kasu praktiko batean, efektu digitalak dituzten telebistako produkzioak editatzea eta/edo muntatzea, eta 
programatutako efektuen unean bertan jarduten duten eta iraupen aurreikusia duten aztertzea. 
EI4.4 Zereginen sekuentzia deskribatzea eta egitea, luminantzia eta krominantzia inkrustatzeko efektuak doitzeko eta 
egiteko, inskrustazioaren kalitatea bermatuz. 

A5: Grafismoaren efektuak definitzea. 
EI5.1 Ikus-entzunezko produkzioa batean idazkunak txertatzeko moduak deskribatzea. 
EI5.2 Telebistako programa batean idazkun bat aurkezteko moduak bereiztea. 
EI5.3 Telebistako programa batean erabiltzen diren grafismo elektronikoko ekipoen aukerak deskribatzea: paleta 
grafikoak eta 3Dko irudiaren sintesi-edizioa. 
EI5.4 Oinarrizko grafismoak egitea telebistako programa jakinetarako. 

 

Edukiak: 

1. Telebistako edizioa: 
- Ikus-entzunezko materiala antolatzea eta prestatzea. 
- Edizioaren teoria. Zinemako eta/edo telebistako edizioaren kontzeptua eta espresibotasuna. 
- Edizio-gidoia: egitura mekanikoa eta planoen antolaketa. Gidoi-tipologiak, ideiaren, bitartekoaren eta generoaren 

arabera. 
- Ikus-entzunezko mugimendua eta erritmoa. 
- Irudien eta soinuaren minutajea. 
- Edizio-tipologiak: teknikaren eta egitura narratiboaren arabera. 
- Ordenagailu bidezko edizio-programaren bidezko trantsizio-moduak eta efektuak: gortinak (Wipe), eta haien 

aldaketa; inkrustazioak (Chroma Key eta Luma), maskarak, ertz-sorgailuak, DSK, 2Dko eta 3Dko efektuak, etab. 

2. Edizioa: 
- Edizioaren oinarrizko printzipioak: ekintzaren jarraitutasuna, pantailaren noranzkoa; begiradaren raccorda. 
- Editatzeko baldintza teknikoak (irteera- eta sarrera-puntuak sartzea, erabili behar diren artxiboak, konprimitzeko 

metodoak, kalitaterik galdu gabeko edizioa, etab.). 
- Audio eta bideorako edizio eta konposizio digitaleko programak eta aplikazioak (Adobe, Pinnacle, Avid, etab). 
- Bideo-efektuak. Bideo-nahasgailuak. Efektu-sorgailuak. Paleta grafikoak. 
- Soinuaren tratamendua postprodukzioan. 
- Edizio lineala eta edizio ez-lineala. 

3. Plato birtual baten konfigurazioa: 
- Eszenatoki birtuala. 
- Errealizazio birtuala eta multimedia-teknikak: komunikazio-modu berriak eta produktu eta zerbitzu berriak. 
- 2Dn eta 3Dn errealizatzea, eta interaktibitatea. Hardware grafikoak eta multimedia-ekipoak eta digitalizazioa. 

Multimedia-errealizaziorako eta 3Dko errealizaziorako programa informatikoak: 2Dko eta 3Dko diseinu grafiko 
lagundua. 

- Argiztapena eta girotzea plato birtual batean. Programa informatiko aplikatuak. 

4. Bideo-prozesadoreak: 
- Seinale sorgailuak. 
- Sinkronismo sorgailua. 
- Logotipo sorgailua. 
- Test seinaleen sorgailua. 
- Doitze-grafikoen sorgailua. 

5. Errealizazio-gelako beste ekipo batzuk: 
- Elkarrekin lotzeko panelak, aurrehautatzaileak, kommutazio-matrizea. 
- Denboren oinarri-zuzentzailea, TBC. 
- Idazkun-makina eta efektu-sorgailuak. 
- Bideo-nahaslea. 
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3.2. prestakuntza-atala 
ZINTA NAGUSIEN PRESTAKUNTZA 
 

Kodea: UF0100 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako produktuak banatu edo merkaturatu aurretik egin behar diren azken prozesuak egitea. 
EI1.1 Audio-pistak nahastea emanaldirako eta/edo merkaturatzeko. 
EI1.2 Segurtasun-kopiak, kopia estandarrak eta emanaldirako prestatutako kopiak egitea. 

A2: Ikus-entzunezko produktua identifikatzeko eta artxibatzeko zehaztutako segurtasun-arauak eta prozedurak aplikatzea. 
EI2.1 Jatorrizkoak istripuz ezabatzea saihesteko beharrezkoak diren prozedura teknikoak deskribatzea. 
EI2.2 Telebistako programen segurtasun-kopiak egitea, eta dokumentu bidez identifikatzea, artxibatzeko. 
EI2.3 Telebistako produktuak banatu edo merkaturatu aurretik egin behar diren azken prozesuak deskribatzea: audio-
pistak nahastea, emanaldirako edo merkaturatzeko; segurtasun-kopiak; kopia estandarrak; eta emanaldirako 
prestatutako kopiak. 

Edukiak: 
1. Zinta nagusia. 

- Zinta-partea. Ikustea. 
- Egileen adierazpena eta txostenak. 
- Gorabeheren detekzioa. 

2. Kalitate-kontrola edizioan eta postprodukzioan: 
- Ikus-entzunezkoen errealizazioko prozesuak, kalitatea eta araudia. 
- Etiketatzearen azken prozesua. 
- Azken produktuaren babesa eta dokumentazioa. 

3. Telebistako produktuak banatu edo merkaturatu aurretik egin beharreko azken prozesuak. 
- Audio-pisten nahasketa emanaldirako eta/edo merkaturatzeko. 
- Kopia-motak: segurtasun-kopia, kopia estandarra eta emanaldirako prestatutako kopiak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
TELEBISTAKO ERREALIZAZIOAN LAGUNTZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0024 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kameren mugimenduaren plangintza egiten parte hartzea, gidoiaren eta emandako informazioaren azterketatik abiatuta.  

 
EI1.1 Telebistako programen gidoirako eszenan jartzeko plan egokiena prestatzen parte hartzea, eszenen edo 
dekoratuen araberako banakapenetik abiatuz. 

4 



 
 

Telebistako errealizazioko laguntza 

 
 

 
 

27 

EI1.2 Ikus-entzunezko produkzio baten gidoitik abiatuz, produkzio-mota bakoitzerako kokaleku egokienak 
identifikatzen laguntzea, beharrezkoak direnean. 
EI1.3 Telebistako programa bateko gidoian parte hartzen duten pertsonaiak eta haien tipologiak identifikatzen 
laguntzea. 
EI1.4 Telebistako programa bat errealizatzeko (dokumentalak, albistegiak eta beste) zer material bisual eta soinu-
material behar diren identifikatzea, eta ebaluatzea, gidoiari eta errealizazioaren helburuei jarraikiz. 
EI1.5 Telebistako programa baten produkziorako gidoiari jarraikiz, behar diren baliabide material eta teknikoen eta 
giza baliabideen kalkulua egitea. 
EI1.6 Grabazio-eskaleta osatzen parte hartzea, gidoitik eta programa batzuk ikustetik abiatuz. 
EI1.7 Bideoaren edo ekitaldiaren identifikadorearen bidez, bideo- eta audio-artxiboak identifikatzea, eta, hala 
dagokionean, ongi erabiltzeko gehitu behar diren metadatuak. 
EI1.8 Materiala prestatzen laguntzea, biltegiratze partekatuko datu-basean dagoela eta produkzioak iraun bitartean 
bertan dagoela bermatzeko. 

A2: Literatura-gidoitik abiatuta, programak errealizatzeko behar diren gidoi teknikoa eta dokumentuak prestatzen laguntzea. 
EI2.1 Albistegi bat errealizatzeko behar diren dokumentuak prestatzen laguntzea (aurretiazko eskaletak, minutajeak 
edo programa-eskaleta eta playout eskaleta edo emanaldi-eskaleta). 
EI2.2 Fikziozko programa bat errealizatzeko behar diren dokumentuak prestatzen laguntzea (plangintza-eskaletak, 
filmatze-eskaleta eta gidoi teknikoa). 
EI2.3 Barietate-programa bat errealizatzeko behar diren dokumentuak prestatzen laguntzea (aurretiazko eskaletak, 
minutatuak eta playout eskaletak). 

A3: Telebistako dokumentalak eta albistegiak ENG ekipoen bidez grabatzeko plangintzan eta grabazioan parte hartzea. 
EI3.1 ENG batekin informazio-produkzio bat (elkarrizketa, albistea eta erreportajea, dokumentala) egiteko irudiak eta 
soinua hartzeko plangintza egiten parte hartzea, informazio-estalduraren helburuen arabera. 
EI3.2 ENG batekin informazio-produkzio bat (elkarrizketa, albistea eta erreportajea, dokumentala) grabatzen parte 
hartzea, aurretiaz identifikatuz programara ongien egokitzen diren kokalekuak, hartualdien plangintza, eta beharrezko 
ekipo teknikoak eta haien osagarriak.  
 

A4: Eszenan jartze egokiena prestatzen laguntzea, betiere telebistako programaren gidoiari edo eskaletari jarraikiz. 
EI4.1 Egokienak dekoratuaren, eszenografia-elementuen, jantziteriaren eta makillajearen zer ezaugarri diren 
adieraztea. 
EI4.2 Errealizazio-estudioko edo platoko eszenografia-elementuen kokapen egokia prestatzea. 
EI4.3 Eszenan jartzeko elementu materialen eta ekipo tekniko eta giza ekipoen kokapen zuzena prestatzea. 

A5: Ekipo tekniko eta artistiko guztien platoko edo grabazio-estudioko entseguak koordinatzen laguntzea. 
EI5.1 Kide bakoitzaren kokalekuari eta funtzioei dagokienez taldeei errealizazioak ematen dizkien aginduak bete 
daitezen laguntzea programa baten errealizazioan. 
EI5.2 Kamera bakarreko eta kamera askoko (askotariko programa-motekin) errealizazioan esku hartzea, eskaletatik 
abiatuz, eta errealizadorearen argibideei jarraikiz. 
EI5.3 Laguntza ematea kamerekin grabatzean edo seinale nahasia dagokion zerbitzarian, edo, hala dagokionean, 
VTRn grabatzean. 
EI5.4 Grabazioa zehaztutako lan-fluxura egoki dadin eta datu-basean identifikatzeari eta jartzeari buruzko alderdi 
guztiak errespeta daitezen laguntzea. 

A6: Telebistako programak ekoizteko ingurune eragile egokia koordinatzen laguntzea errealizazio-kontroletik. 
EI6.1 Telebistako programak errealizatzeko oinarrizko teknikak azaltzea: jauzi proportzionalak, ardatzaren legea, 
kontraeremu-planoa eta plano nagusia. 
EI6.2 Kontrol-gelako monitoreetatik aztertzea, grabazio baten entseguak egitean, kamera-mugimenduak ekintzarekiko 
sinkronikoak direla, eta ekintzak edo elkarrizketek eraginak, gidoiaren eta errealizadorearen argibideei jarraikiz. 
EI6.3 Kontrol-gelan aztertzea ekipo osoa prest dagoen grabatzeko, eta irudia kontrolatzen duen teknikariak kamera 
beharrezko kalitate-parametroetara doitu duen, soinu-teknikariak bere ekipoa doitu duen eta nahaslea prest dagoen. 
EI6.4 Telehitzemaileak, irakurketa-abiadurari dagokionez, ongi funtzionatzen duela bermatzea, programak hura 
erabiltzea eskatzen badu. 
EI6.5 Trantsizioak identifikatzea, programa jakin baterako aurreikusitakoak direla eta sarrera- eta irteera-erritmoa eta 
denborak egokiak direla bermatzeko. 
EI6.6 Kontrol-gelako monitoreetatik, jardueraren jarraitutasuna, argiztapena, giroa eta ekintza aztertzea errealizazioan 
eta/edo grabazioan, akatsei aurrea hartzeko eta ekipoei argibideak emateko. 
EI6.7 Entseguetan planoak aztertzea, blokearen edo sekuentziaren egiturara doitu daitezen, eta ikusleari ekintzaren 
logika ulerkorra eman diezaioten. 
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EI6.8 Hainbat programa kamera ugarirekin errealizatzeko kasu baten ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela 
(gidoiaren edo eskaletaren bidez): 
- Grabazio-blokeen banakapena egitea. 
- Beharrezko materiala eta ekipo teknikoa aukeratzea. 
- Grabazioaren plangintza egitea. 
- Dekoratuaren edo estudioaren planoan zehaztea elementu teknikoen eta parte hartzaileen kokalekua eta 

mugimendua. 
- Informazioa, ekintzak eta programaren burutzapen zuzena identifikatzea, parametro teknikoei dagokienez, eta 

teknikariei eta parte-hartzaileei komunikatzea. 
- Programa errealizatzen parte hartzea. 
- Ekipoko kideei behar besteko aurrerapenez jakinaraztea, kode zehatzak erabiliz, programaren denbora totalak 

eta partzialak eta faseak. 
- Gidoian idaztea errealizazioko gertakariak. 
- Emaitza aztertzea, eta txosten bat egitea, hartutako erabakiak eta ekintzak arrazoituz. 

A7: Baliabide materialak eta teknikoak antolatzen parte hartzea, postprodukziorako. 
EI7.1 Postprodukziorako planoak aukeratzen laguntzea, denbora-kodearen bidez, grabazioan edo filmazioan. 
EI7.2 Programa jakin bat grabatzeko eta/edo emateko beharrezkoa den bideo-audio material grabatua minutatzen 
parte hartzea. 
EI7.3 Postprodukzioko eskaleta edo gidoia egiten laguntzea, muntatzeko eta editatzeko. 
EI7.4 Bideoak biltegiratze-sistema partekatuan dagokion denboran eta formatuan daudela bermatzen laguntzea, eta 
materiala artxibatzen eta garbitzen laguntzea, zehaztutako lan-fluxura egokituz. 
EI7.5 Produkzioko etapa guztietan, biltegiratze-baliabideei erabilera ona ematen parte hartzea. 

A8: Irudiak eta/edo soinua gidoiko eta/edo eskaletako irizpideei jarraikiz editatzean ideiak ematea, produktua asmo 
narratibora egokituz. 

EI8.1 Postprodukziorako material ingestatua prestatzen laguntzea. Dagokionean, kameren arteko hartualdia 
sinkronizatzea, sinkronizazio-software baten laguntzaz, edo halakorik gabe, eta aurremuntatzean laguntzea. 
EI8.2 Telebistako produkzioen edizioan eta muntatzean laguntzea, edizio-software baten bidez. 
EI8.3 Edizio-gidoitik abiatuz, aukeratutako sekuentzia bakoitzean markatutako puntuak aurkitzen laguntzea, edizio-
puntu zehatza zehazteko. 
EI8.4 Edizioetan, edizio-sekuentzia guztiek raccordari eusten dioten, edizio-gidoian definitutako erritmoari eta egiturari 
eusten dioten eta definitutako trantsizioak dituzten egiaztatzea. 

A9: Telebistako programetako grafismo-efektuak egiten parte hartzea. 
EI9.1 Zuzeneko telebista-programetan erabiltzen diren grafismo elektronikoko ekipoak erabiltzen laguntzea, eta 
idazkunak txertatzen laguntzea, telebistako programa bateko aurkezpen-moten bidez. 
EI9.2 Grafismoak egitea (mapak, kartelak, 3Dko idazkunak, eta beste) telebistako programa jakinetarako, software 
espezifikoen bidez. 
EI9.3 Artxiboak formatu egokira bihurtzen laguntzea, eta erabiltzeko prest daudela bermatzea. 

A10: Errealizazioan izan daitezkeen arriskuak prebenitzeko beharrezko segurtasun-neurriei jarraitzea. 
EI10.1 Segurtasun-neurriak baliatzea jatorrizko materiala ezabatzea saihesteko. 
EI10.2 Grabatutako eta editatutako materialaren segurtasun-kopiak modu egokian artxibatzen laguntzea. 
EI10.3 Audio-pisten nahasketan laguntzea, emanaldirako eta/edo merkaturatzeko. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI11.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 

1. Literatura-gidoiaren identifikazioa. 
- Gidoiko ekintzak. 
- Pertsonaien tipologia. 
- Hainbat generoren estetika bisuala. 
- Kokaleku egokienak. 
- Beharrezko irudi- eta soinu-iturriak. 
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- Makina eta argiztapen- eta soinu-ekipoen motak. 
- Eskaleta teknikoa. 

2. Eszenan jartzea. 
- Gidoi teknikoa egitea. 
- Jokaespazioen banakapena. 
- Kanpoaldeak eta platoko kokalekuak. 

• Kameren kokapena, mugimenduak eta angeluazioa. 

• Pertsonaien kokapena, eta kamerarekiko kokapen erlatiboak. 

• Argiztapen- eta soinu-ekipoen kokapena, eta hartualdiak. 
- Eszenografia-giroaren irudikapena: attrezzoa, altzariak, dekoratuak eta atzealdeak. 
- Pertsonaien karakterizazioa. 
- Keinu eta begiraden ardatzak. 
- Beharrezkoak diren efektu bereziak: argiztapena, soinua eta bideoa. 
- Beharrezkoak diren grafismo-efektuak. 

3. Telebistako programak errealizatzeko prozesu osoan behar diren dokumentu teknikoak (plangintza-
eskaletak, filmatze-eskaleta eta gidoi teknikoa): 

- Hauek errealizatzeko gidoi teknikoa eta beharrezkoak diren dokumentuak: 

• Albistegia. 

• Fikzioko programa bat. 

• Barietate-programa bat. 
- Aurretiazko eskaleta, minutajea edo behin betiko eskaleta eta emanaldi-eskaleta edo playouta. 

4. Irudiak eta soinua hartzea eta grabatzea ENG ekipoarekin albistegietarako, dokumentaletarako eta 
kanpoko grabazioetarako. 

- Irudiak eta soinua ENG batekin hartzea informazio-produkzio bat egiteko. 
- Informazio-produkzio bat ENG batekin grabatzea. 

• Programara hobekien egokitzen diren kokalekuak. 

• Hartualdien plangintza. 

• Beharrezkoak diren ekipo teknikoak eta haien osagarriak aurreikustea eta prestatzea. 

5. Kamera bakarreko eta kamera ugariko telebista-programen errealizazio-entseguen eszenan jartzea eta 
koordinazioa: 

- Eszenografia-elementuen prestaketa eta kokapena. 
- Ekipo teknikoen, materialen eta giza ekipoen prestaketa eta kokapena. 
- Bideo- eta audio-materialaren, soinu-, argiztapen- eta grafismo-efektuen prestaketa eta antolaketa. 
- Errealizazioak ekipoei emandako aginduen erabilera. 
- Kameren kokapenen, mugimenduen eta angeluazioaren egokitzapena, pertsonaiei eta eskaleta teknikoan edo 

gidoian zehaztutako planoen hartualdiari dagokienez. 
- Argiztapenaren eta soinuaren egokitzapena, eta hartualdi egokia. 
- Dekoratuen kokapenaren egokitzapena, eta funtzionamendu egokia. 
- Bideo- eta audio-elementuak, kamera askorekin grabatzean. 
- Soinu-, argiztapen- eta grafismo-efektuak, kamera askorekin grabatzean. 
- Sekuentzien minutatua eta kronometratzea fikzio-programetan eta magazinetan. 
- Grabazio-eskaleta, edo programaren ingesta. 

6. Materialaren antolaketa postprodukziorako. 
- Audio- eta bideo-materialaren minutajea. 
- Planoen aukeraketa, editatzeko. 
- Beharrezkoak diren dokumentu grafikoen prestaketa. 

7. Telebistako programen edizioa. 
- Telebistako produkzioen edizioa, edizio-software baten bidez. 
- Edizioan adierazitako puntuen kokapena. 
- Edizio-gidoian eta trantsizioetan definitutako irudiaren mantentzea, raccorda, erritmoa eta egitura egiaztatzea. 

8. Telebistako programen grafismo-efektuak. 
- Grafismo elektronikoko ekipoen erabilera. 
- Idazkunak zuzenean txertatzea ikus-entzunezko produkzio batean, aurkezpen-moten bidez. 
- Grafismoak edizioko software espezifikoekin egitea. 
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- Edizioaren sekuentzia egitea, bideo- eta audio-tratamenduaren bidez. 
- Azken produktua emateko prestatzea. 
- Artxiboak dagokion bideo-zerbitzarira transferitzea. 

9. Errealizazioan beharrezkoak diren segurtasun-arauak. 
- Segurtasun-neurriak jatorrizko materiala ezabatzea saihesteko. 
- Segurtasun-kopiak egitea eta identifikatzea. 
- Emanaldiaren zinta nagusia, eta/edo audio-pistak nahastea, merkaturatzeko (nazioarteko soinu-nahastea). 

10. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Jarduera arriskutsuak babesteko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA • BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

 GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0216_3 
Telebistako errealizazioko 
eszenan jartzea eta 
preprodukzioko prozesuak 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna; Harreman Publikoetan 
lizentziaduna  

• Telekomunikazioko ingeniaria 

• Telekomunikazioko ingeniari teknikoa, 
Soinuaren eta Irudiaren 
espezialitatean. 

• Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen 
Errealizazioko goi-mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0217_3 
Kontroleko errealizazio-
teknikak 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna; Harreman Publikoetan 
lizentziaduna  

• Telekomunikazioko ingeniaria 

• Telekomunikazioko ingeniari teknikoa, 
Soinuaren eta Irudiaren 
espezialitatean. 

• Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen 
Errealizazioko goi-mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0218_3 
Telebistako 
postprodukzioaren 
errealizazioa 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna; Harreman Publikoetan 
lizentziaduna  

• Telekomunikazioko ingeniaria 

• Telekomunikazioko ingeniari teknikoa, 
Soinuaren eta Irudiaren 
espezialitatean. 

• Ikus-entzunezkoen eta Ikuskizunen 
Errealizazioko goi-mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 



 
 

Telebistako errealizazioko laguntza 

 
 

 
 

33 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Ikus-entzunezko produkzioko, 
edizioko eta postprodukzioko 
lantegia 

200 200 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Kudeaketa-gela X X X 

Ikus-entzunezko produkzioko, 
edizioko eta postprodukzioko 
lantegia 

X  X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia  

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.  

Ikus-entzunezko produkzioko, edizioko eta 
postprodukzioko lantegia 

− Errealizazioa, soinua eta argiztapena kontrolatzeko ekipoak 

− Estudioko hiru kamera. ENG kamera 

− Idazkun-makinak 

− Bideoren eta audioaren postprodukziorako ekipoak  

− Kronometro analogikoak eta digitalak 

− Adioa jasotzeko eta erreproduzitzeko ekipo eramangarriak 

− Bideo-nahasgailua 

− Txertatzeko idazkuna 

− Kokalekuen grabazioa 

− Bideoa nahasteko askotariko tresna teknologikoak 

− CDak, DVDak, zintak 

− Babes-elementuak 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
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Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba 

gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 
 



 

 



 

 

 




