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IZENA 
ARGAZKI-EKOIZPENA 
 

KODEA 
IMST0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 
 

LANBIDE-EREMUA 
Argazki-ekoizpenak 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS441_3 Argazki-ekoizpena (1957/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Argazki-proiektuak osorik egitea, alderdi hauek diseinatuz, baloratuz eta irtenbideak txertatuz, betiere bezeroarekin 
adostutako kalitate teknikoa, adierazkorra eta estetikoa lortuz: eszenografia, argiztapena, hartualdia, irudien tratamendu 
digitala, akabera, jatorrizko argazkien artxiboa eta kontserbatzea. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1417_3: Argazki-proiektuak diseinatzea, antolatzea eta kudeatzea. 
- UC1418_3: Eszenografia, argiztapena, hartualdia, erregistroa eta argazki-irudien kalitatearen balorazioa gainbegiratzea 

eta/edo burutzea. 
- UC0928_2: Irudiak digitalizatzea, eta tratatzea, aplikazio informatikoen bidez. 
- UC1419_3: Irudiak eta material fotografikoak entregatzeko, artxibatzeko eta kontserbatzeko prozesuak bermatzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Profesional honek argazkigintzako enpresa handi, ertain eta txikietan edo prozesuen artean argazkiak egiten 
dituztenetan lan egiten du. Besteren kontura nahiz bere kontura lan egiten du. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Argazki-sektorea: industriala, soziala, zientifiko-teknikoa. Publizitatea. Prentsa eta argitaletxeak. Multimedia-
ekoizpenak. Zinema-sektorea, sektore bideografikoa eta telebista-sektorea.  Erakundeak (irudi korporatiboa). 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3731.1016 Argazkilaria, oro har.  
Argazkilaria. 
3731.1025 Erreportaria nahiz berriemaile grafikoa. 
Erreportari grafikoa. 
8133.1033 Argazkigintzako ukitu-emailea.  
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Argazki digitalen ukitu-emailea.  
Argazki-irudiaren operadorea.  
Argazki finkoa. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1417_3 
Argazki-proiektuak 

80   

MF1418_3 
Argazkiak hartzea 

230 

UF1206: Argazkia hartzeko 
eszenografia eta argiztapena 

70 

UF1207: Argazkiaren hartualdia 90 

UF1208: Argazkiaren kalitate-kontrola 40 

UF1209: Laneko eta ingurumeneko 
arriskuen prebentzioa argazki-
ekoizpenean 

30 

MF0928_2 (ZEHARKAKOA) 
Irudi digitalen tratamendua 

190 

UF1210: Kolorearen kudeaketa 
prozesu fotografikoan 

60 

UF1211: Irudi fotografikoen 
digitalizazioa eta hartualdia 

40 

UF1212: Irudi fotografikoen tratamendu 
digitala 

90 

MF1419_3 
Irudi fotografikoen akabera eta kontserbazioko azken 
prozesuak 

50   

MP0254 
Argazki-ekoizpeneko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 630   
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1. gaitasun-atala:  
ARGAZKI-PROIEKTUAK DISEINATZEA, ANTOLATZEA ETA 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC1417_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Argazki-proiektuen ezaugarri tekniko-adierazkorrak definitzea, bezeroaren eskaeretatik abiatuz, proiektua aurrera 
eramateko aukerak aztertzeko. 

BI1.1 Proiektuaren informazioa (bezeroaren eskaera idatziz edo briefing bidez) aztertu eta interpretatu egiten da, 
alderdi hauek identifikatuz: 

- Irudiaren komunikazio-asmoa eta helburua. 
- Alderdi formala, adierazkorra eta estetikoa. 
- Lege baldintzatzaileak. 
- Hartualdirako teknologia. 
- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak. 
- Dekorazio- edo kokaleku-mota: kanpoalde naturalak, barrualde naturalak, publikoa edo pribatua, 

besteak beste. 
BI1.2 Alderdi formala (irudiaren estetika edo looka, girotzea, errealismoa eta subjektibismoa, besteak beste) 
publizitate sortzailearen edo arte-zuzendariaren gainbegiratupean definitzen da, irudiaren komunikazio-helburua 
eta bezeroaren eskaerak kontuan izanik. 
BI1.3 Irudiari eman behar zaion tratamendu digitala (irudiaren tonua, distira edo asetasuna aldatzea, besteak 
beste) eskatutako ezaugarrien eta alderdi formalen arabera ebaluatzen da. 
BI1.4 Aukera eta behar teknikoak, eta haien ezaugarriak (erabili beharreko teknologia analogikoaren edo 
digitalaren tipologia, sarrera- eta irteera-formatuak, hartualdiaren eta argiztapenaren osagarriak, dekoratuak eta 
logistika) hartualdiko elementuen azterketatik abiatuz ebaluatzen dira. 
BI1.5 Giza baliabideen eta baliabide materialen eta teknikoen beharrak ekoizpenaren ezaugarrien eta haien 
beharren azterketatik abiatuta zehazten dira. 
BI1.6 Estudioko dekoratuaren edo kokalekuaren (barrualde naturala, kanpoalde naturala, publikoa edo pribatua) 
beharrak proiektuaren eskaera estetiko eta formaletatik abiatuz ebaluatzen dira. 
BI1.7 Proiektuaren ezaugarri tekniko eta adierazkorren definizioa dokumentu batean jasotzen da, xehetasunak 
bezeroarekin zehazteko, eta, hala, eskaera definitzen laguntzeko. 

LB2: Irudiaren eszenaratzea, girotzea eta ezaugarri adierazkorrak definitzea, proiektuaren eskaeren arabera, alderdi 
formala diseinatzeko. 

BI2.1 Eszenografia (girotzea eta attrezzo) eta estilismoa (jantziteria, orrazkera, makillajea eta karakterizazioa) 
proiektuaren azterketatik abiatuz definitzen dira, eta ondorioak dokumentu batean jasotzen dira, irtenbide tekniko-
adierazkorren bozetoekin eta eskemekin, eta argazki-proiektuaren parte izango dira. 
BI2.2 Produktuaren estilo bisuala eta argiztapenaren ezaugarri adierazkorrak (gogorra, leuna, angeluazioa, itzalen 
noranzkoa eta kromatismoa, besteak beste) proiektuaren azterketatik abiatuz definitzen dira, eta, beharrezkoa 
bada, gainerako ekipo tekniko eta artistikoarekin, eta ondorioak argazki-proiektuaren parte izango den dokumentu 
batean jasotzen dira. 
BI2.3 Kokalekua (barrualde naturala, kanpoalde naturala, publikoa edo pribatua) proiektuaren eskaera estetiko eta 
formaletatik abiatuz erabakitzen eta aukeratzen da. 
BI2.4 Efektu bereziak (fisikoak, kimikoak eta mekanikoak) proiektuaren adierazkortasuna eta itxura formala lortzen 
laguntzeko definitzen dira. 
BI2.5 Irudiaren osagarri adierazkor moduan sortu behar diren irudi informatikoak definitu egiten dira, eta ondorioak 
argazki-proiektuaren parte izango den dokumentu batean jasotzen dira. 

LB3: Giza baliabideak eta baliabide material eta teknikoak beharren arabera zehaztea, lanerako plana eta proiektuaren 
aurrekontua egiteko, produktua baliozkotzeko prozesuak eta optimizazio-irizpideak kontuan izanik. 

BI3.1 Giza baliabideak, baliabide materialak (erregistro analogikoaren edo digitalaren euskarriak, besteak beste) 
eta teknikoak (kamera-formatuak, optikak eta osagarriak, besteak beste), ekoizpenaren ezaugarrien eta haien 
beharren azterketatik abiatuz balioztatzen eta erabakitzen dira. 
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BI3.2 Laneko fase bakoitzaren plangintza epe hauek kontuan izanik zehazten da: argazkia atera behar zaion 
materialaren harrera-epea, atzealdeak egiteko epea, attrezzoaren epea, castinga egiteko epea, garraio-beharrak, 
baliabide artistikoen eskuragarritasuna eta bezeroaren baliozkotzea. 
BI3.3 Argazki-proiektuaren lanerako plana edo ekoizpen-plana diseinatu eta kontrastatu egiten da, betetzeko, 
aurreikusitako denbora- eta aurrekontu-irizpideak errespetatuz. 
BI3.4 Aurrekontua egiteko, proiektua, lanerako planaren diseinua eta giza baliabideen, baliabide material eta 
teknikoen eta kokalekuen beharren azterketatik abiatzen da, baita obrari, edo obrei emango zaien ustiaketatik ere. 
BI3.5 Proiektuaren plangintza parte hartuko duen giza taldeko gainerako kideekin aztertzen da, eta alternatibak 
edo aldaketak proposatzen dira, beharrezkoak badira, alderdi tekniko eta artistikoetan, bideragarritasuna 
bermatzeko. 
BI3.6 Produktua bezeroak baliozkotzeko prozesua (probak ematea, ukituak emateko edo aldaketak egiteko 
iradokizunak eta produktua onartzea) kontratuzko dokumentu batean islatuz ezartzen da, proiektuaren plangintza 
bermatzeko. 

LB4: Giza baliabideak eta baliabide materialak kontratatzea, proiektuaren ezaugarriei jarraikiz eta optimizazio-irizpideak 
baliatuz. 

BI4.1 Material eta ekipo aukeratuak erreserbatu egiten dira, zehaztutako epeetan, baldintzetan eta terminoetan 
eskuragarri egongo direla bermatzeko, eta kontratatu egiten dira. 
BI4.2 Ekoizteko beharrezkoak diren ekipo teknikoko osagaiak proiektuaren ezaugarriei eta zehaztutako 
aurrekontuari jarraikiz aukeratzen eta kontratatzen dira. 
BI4.3 Ekipo artistikoa aukeratu eta kontratatzean: 

- Modelo eta artisten agentziak eta ordezkariak identifikatzen dira. 
- Aukeraketa egiteko probak antolatzen dira, epeak eta behar artistikoak kontuan izanik. 
- Kontratuen baldintzak proiektura eta zehaztutako aurrekontura egokitzen dira, irudi-eskubideak 

errespetatuz. 
BI4.4 Beharrezkoak diren eszenografia, kokalekuak, efektu bereziak, prozesuaren logistika, ekipo teknikoak eta 
osagarriak baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz kontratatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Argazki-ekoizpenari laguntzeko tresna informatikoak, Interneterako sarrera eta guzti. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Kontratuzko dokumentuak. Irudi-eskubideen kontratuak. Irtenbide tekniko adierazkorren dokumentuak, eskemak eta 
bozetoak (estilismoa, girotzea, attrezzoa, argiztapena, kamera, formatua, efektu bereziak, tratamendu digitala, irudi-
sorrera). Baliabide materialen, teknikoen, logistikoen eta giza baliabideen banakapena edo zerrenda. Laneko edo 
ekoizpenerako plana. Kontu-sailka banakatutako aurrekontuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Briefinga edo bezeroaren eskaera. Proiektuaren dokumentu teknikoak eta artistikoak. Baliabide materialen eta giza 
baliabideen datu-baseak. Sistemen eta ekipoen eskuliburu teknikoak. Bozetoak. Erregistro-materialen informazio 
teknikoa. Katalogoak. Fabrikatzailearen kalitate-arauak. Jabetza- eta erreprodukzio-eskubideei dagokienez indarrean 
dagoen legedia. Bozetoak edo argazki-maketak. Argazkiak hartzeko ekipoen eta argiztapen-ekipoen elementuen 
kokapenaren krokisak edo eskemak. Material-zerrendak. Ekipoak konfiguratzeko eta muntatzeko argibideak. 
Tarifatutako aurrekontuak. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ESZENOGRAFIA, ARGIZTAPENA, HARTUALDIA, ERREGISTROA ETA 
ARGAZKI-IRUDIEN KALITATEAREN BALORAZIOA GAINBEGIRATZEA 
ETA/EDO BURUTZEA 

 

Kodea: UC1418_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Eszenografia eta estilismoa zehaztutako baldintzen arabera koordinatzea eta/edo burutzea, irudiaren komunikazio-
helburuak lortzeko. 

BI1.1 Eszenografia (dekoratua eta attrezzoa) proiektuaren hasierako azterketatik eta planteamendutik abiatuta 
eraikitzen da, irizpide estetikoei eta irudiaren estilo formalaren irizpideei jarraikiz. 
BI1.2 Kokalekuen alderdi bisualak eta eszenografia-alderdiak proiektuaren ezaugarrietara egokitzen dira, eta 
haietan sartzeko logistika prestatzen da. 
BI1.3 Kokalekuetan argazkiak ateratzeko beharrezkoak diren baimenak edo ziurtagiriak aurkeztu egiten dira, edo 
argazkiak aterako diren lekuan bertan izan. 
BI1.4 Estilismo-irizpideak (jantziteria, makillajea, karakterizazioa eta orrazkera) aktore edo modeloei aplikatzen 
zaizkie, proiektuaren diseinu sortzailearen fasean definitutako irizpide estetikoekin eta estilo formalaren irizpideekin 
bat datozen aztertzeko. 
BI1.5 Eszenografiak eta estilismoak erlazio bat dute argiztapenaren diseinuarekin, estilo bisualari eta forma-
estiloari dagokienez, eta proiektuaren asmora egokitzen dira. 
BI1.6 Atzealdeen tonua, testura, argiak, formak eta neurriak proiektuaren ezaugarri tekniko eta artistikoetara 
egokitzen dira. 
BI1.7 Definitutako eszenografiak, estilismoak eta argiztapenak irudiaren asmoa eta helburua indartzen duten 
konposizio- eta enkoadraketa-irtenbideak ematen dituzte. 
BI1.8 Efektu bereziak kameraren teknologiara eta eszenografiara egokitzeko prestatzen eta doitzen dira, 
proiektuaren eskaera tekniko edo adierazkorrei erantzuteko. 

LB2: Argiztapen-ekipoen prestakuntza eta instalazioa adierazkortasun-beharren arabera koordinatzea eta/edo burutzea, 
irudia ongi aterako dela bermatzeko, betiere segurtasun-baldintzak betez. 

BI2.1 Argiztapenaren irtenbide tekniko eta adierazkorrak proiektuaren azterketatik eta irudiaren formaren diseinu-
fasean hartutako erabakietatik abiatuz hartzen dira, eta proiekturako behar den estiloa lortzeko aukera emango 
duen argiztapen-eskema egiten da. 
BI2.2 Argiztapen-ekipoak instalatu, doitu eta aztertu egiten dira, argazkiak ateratzean portaera ona izango dutela 
bermatzeko. Beharrezko elektrizitate-tentsioa eta -intentsitatea dagoen aztertzea. 
BI2.3 Argi-iturriak eta argiztapenaren osagarriak (proiektagailuak, difusoreak eta islagailuak, besteak beste) 
argiztapenaren aurretiazko diseinuan aurreikusitako plangintzaren arabera banatzen, kokatzen eta doitzen dira, 
argiaren homogeneotasuna, intentsitatea eta noranzkoa kontuan izanik. 
BI2.4 Eszenaren argiztapena kontrastearen, kolorearen, tonuaren eta efektuen parametro egokietara doitzen da. 
BI2.5 Argiztapenaren kolore-tenperatura objektiboan edo argi-iturrietan jartzen diren iragazki zuzentzaileen bidez 
aldatzen da, eta kolore, tonu eta efektu egokiak sortzen diren aztertzen da. 
BI2.6 Argiaren intentsitatea dentsitate neutroko iragazkien, argi-iturriaren beraren erreguladoreen edo argiaren 
intentsitatea mugatzeko eta kontrolatzeko argiztapen-osagarri egokien bidez aldatzen da, eta efektu egokia sortzen 
duten aztertzen da. 
BI2.7 Argiztapenaren kontrastea erabiliko den film edo irudi-sentsorearen motara eta zehaztutako irizpide 
estetikoetara egokitzen da. 
BI2.8 Aurreikusitako emaitzak lortzeko kameraren esposizio-neurriaren datuak eta doitze-parametroak idatzi egiten 
dira, hartualdiaren unean aplikatzeko. 
BI2.9 Argiztapen-ekipoen eragiketak laneko segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari dagokionez indarrean 
dagoen araudiari jarraikiz egiten dira. 

LB3: Kamera-ekipoa eta elementu lagungarriak muntatzea eta prest jartzea, eta desmuntatzea, irudia ateratzeko 
eragiketa eta material teknikoaren kontserbazioa bermatzeko. 

BI3.1 Kamera zehaztutako enkoadraketetara egokitzeko moduan jartzen da euskarrian (tripodea edo idulkia), eta 
hala egiten da angeluazioa. 
BI3.2 Kameraren optika, foku-distantzia eta osagarriak eszenaren argi-parametroak eta kameraren kokapena eta 
ikuspegia neurtu eta aztertuta aukeratzen dira, proiektuan definitutako estiloaren, efektuaren eta eskakizun tekniko 
eta estetikoen arabera. 
BI3.3 Optika (finkoa edo foku-distantzia aldakorrekoa) eta kameraren osagarriak (argi-babeskia, iragazkiak) 
instalatu eta kameran doitzen dira, eta aztertzen da ez dutela distirarik, perlarik edo lauso optikorik (argi 
parasitoak) eragin dezaketen argirik sortzen. 
BI3.4 Ekipo lagungarriak (euskarri bereziak, energia elektrikoaren sorgailuak eta aldamioak, besteak beste) 
instalatu, doitu eta aztertu egiten dira, argazkiak ateratzean portaera ona dutela bermatzeko. Beharrezkoak diren 
elektrizitate-tentsioa eta -intentsitatea ere aztertzen dira. 
BI3.5 Argazkia hartu aurretik, kamera eta haren osgarriak, argiztapen-ekipoa eta haren ekipo lagungarriak garbi 
dauden aztertzen da, baita ongi funtzionatzen duten ere. 
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BI3.6 Kamera-ekipoa eta -materiala aztertu eta desmuntatu, egokitu, bildu eta ongi kontserbatuko dela bermatuko 
duten baldintzetan garraiatzen da, laneko arriskuak prebenitzeko dauden neurriak aintzat hartuz. 

LB4: Eszena giza baliabideak koordinatuz eta egokitzapen tekniko eta adierazkorra lortzeko beharrezkoak diren 
parametro teknikoak doituz hartzea, betiere segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Aktoreen, modeloen eta interpretatzaileen entseguak eta proba teknikoak kamera-ekipoak eta ekipo 
lagungarriak prest jartzean egindako azterketetatik abiatuz egiten dira, eta, beharrezkoa bada, efektu berezien 
azterketatik abiatuz, proiektuaren eskakizun estetiko eta adierazkorrekin bat etorriz. 
BI4.2 Kamera teknikoaren okertzeak eta kulunkatzeak aztertu egiten dira, irudian itxaroten diren efektuak sortzen 
dituztela bermatzeko. 
BI4.3 Kamerarekin sortutako perspektibak aztertu egiten dira, objektuetan nahi ez den distortsiorik eta binetatzerik 
ez dela sortzen bermatzeko. 
BI4.4 Esposizioaren azken neurriak kontuan hartzen ditu eremu-sakonera, kameren mugimendua eta eszenarena, 
baita enkoadraketako elementuen erreflektantzia eta helburu estetiko eta adierazkorrak ere. 
BI4.5 Irudiak hartzean, aurretiaz zehaztutako irizpide tekniko, estetiko eta konposizio-irizpideei jarraitzen zaie, 
entseguetan aztertutakoei. 
BI4.6 Hartualdien ezaugarriak fitxa tekniko batean jasotzen dira, aztertzeko eta/edo erreproduzitzeko, edo 
hartualdia zuzentzeko, gero irudiari tratamendu analogikoa edo digitala emateko. 
BI4.7 Hartutako irudiak ikusi egiten dira, eta berehala aztertu, argi-parametroak, kamera-doitzeak, konposizioa eta 
enkoadraketa aurreikusitako emaitzekin bat datozen ikusteko. 
BI4.8 Kameraren erregistro-euskarrian jasotako irudiak, memoria-txartela denean, biltegiratze-gailu batean 
jasotzen dira (kanpoko edo barneko disko gogorra edo beste sistemaren bat), eta ongi identifikatzen eta babesten 
dira garraiorako, geroko tratamenduetarako eskuragarri izateko. 
BI4.9 Hartualdiaren euskarria (negatiboa edo positiboa) film fotokimikoa denean, baldintza egokietan biltegiratzen 
da, eta, behar bezala identifikatuta eta babestuta, ahalik eta azkarrena bidaltzen da laborategira edo ekoizpen-
zentrora. 
BI4.10 Hartutako materialarekin zer prozesu egingo diren laborategiarekin edo edizio eta tratamendu digitaleko 
ekipoarekin adosten da, aurreikusitako emaitzak lortzeko. 
BI4.11 Ekipo guztien eragiketak laneko segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari dagokionez indarrean 
dagoen araudiari jarraikiz egiten dira. 

LB5: Filmen, materialen eta irudien prozesaketaren eta tratamenduaren emaitzak gainbegiratzea eta kontrolatzea, eta 
proiektuan zehaztutako kalitatea dutenak aukeratzea. 

LB5.1 Irizpide hauek kontuan izanik aztertzen da filma: esposizioa, fokua, pikorra, errebelatze-dominanteak eta 
-akatsak, kontrastea eta egoera. 
BI5.2 Probaren kalitatea eta argazki-handitzea aztertzeko orduan, alderdi hauek hartzen dira kontuan: kolorea, 
itzaletako eta goiko argietako xehetasuna, sakonera eta pikorra. 
BI5.3 Tratatutako irudia aztertzean, kontuan hartzen dira kontrol-irudi baten erabilera (gris-eskala) eta kolore-karta, 
betiere, besteak beste, lortutako bereizmena, dentsitatea, esposizioa eta kromatismoa aztertzeko behar adina 
elementu badituzte. 
BI5.4 Emaitzak baliozkotu egiten dira, eta prozesuaren neurri zuzentzaileak definitzen dira, zehaztutako balioekiko 
desbideratzeak daudenean. 
BI5.5 Lortutako kopia eta material sentikorretan ikusitako akatsak (tonu nagusiak, marrak eta beste) markatu 
egiten dira, gero zuzentzeko. 
BI5.6 Irudiak kalitate teknikoari eta definitutako forma- eta adierazkortasun-ezaugarrietarako egokitzapenari 
erreparatuz aukeratzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Jantziteria, makillajea, karakterizazioa eta orrazkera. Eszenografia-elementuak, eta osagarriak. Argi-iturriak (jarraitua eta 
flasharena) eta proiektagailuak. Osagarriak (argi-leihoak, islapen-pantailak, banderak, snootak, ebakitzaileak, maskarak, 
argi-bahegailuak). Tripodeak, «armiarmak», «oinak», pantografoak, enparrillatuak. Iragazkiak. Ekipo elektrogenoak. 
Fotometroak, flashmetroak, termokolorimetroak, luxmetroak. Argiztapena erregulatzeko elementuak. Efektuen makinak 
(kea, haizagailuak). Garraio-maletak. Hainbat formatutako argazki-kamerak. Optikak. Osagarriak (argi-babeskiak, 
bisoreak eta beste). Elementu lagungarriak (tripodeak, euskarriak, garabiak). Kamera garbitzeko ekipoa. Gris-eskalak 
eta kolore-kartak. Irudia monitorizatzeko sistemak. Ordenagailura konektatzeko kableak. Ekipo informatikoak. Filmak. 
Memoria-txartelak. Biltegiratze-unitate independenteak. 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Eszenografia-elementuak. Argiztapen-planoak eta -diseinuak. Eraikitako dekoratuak. Efektu berezien plana. Baimenak. 
Argazki-irudi negatiboak, positiboak eta digitalak. Laborategian tratatzeko eta/edo digitalki manipulatzeko fitxa teknikoa. 
Ekipoen erabilera segurua. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuaren dokumentu teknikoak eta artistikoak. Eskuliburu teknikoak. Dekoratuaren planoa. Argiztatu beharreko 
objektuen eta/edo subjektuen datuak. Argiztapen-elementuen kokapenaren eskema edo goitiko bistaren krokisa. 
Materialen zerrendak. Esposizioaren fitxa teknikoa, kamera- eta argiztapen-ekipoa doitzeko, konfiguratzeko eta 
erregulatzeko. Laneko arriskuak prebenitzeko indarrean dagoen araudia. 

 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
IRUDIAK DIGITALIZATZEA, ETA TRATATZEA, APLIKAZIO 
INFORMATIKOEN BIDEZ 

 

Kodea: UC0928_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Jatorrizkoak egiaztatzea, eta geroko tratamendurako sailkatzea eta egokitzea, zehaztutako ekoizpen-prozesua, 
haren ezaugarri teknikoak eta/edo maketa eta lan-aginduko argibide teknikoak kontuan izanik. 

BI1.1 Jasotako jatorrizkoak aztertu egiten dira, espezifikazio teknikoak, ekoizpen-prozesuaren beharrak eta/edo 
maketaren ezaugarri teknikoak kontuan izanik. 
BI1.2 Jasotako gardenkiak, opakuak eta jatorrizko inprimatuak euskarriaren ezaugarriei eta jatorrizkoen egoera 
onari jarraikiz aztertzen dira, eta erreproduzitzeko bideragarritasuna ebaluatzen da.  
BI1.3 Jatorrizko digitalen ezaugarri teknikoak (kolore-modua, kolorearen bizitasuna, neurria eta beste) aztertu 
egiten dira, ekoizpen-prozesuaren, eta proba-ekipoen profilen, inprimatzeko makinen profilen eta azken 
euskarriaren profilaren arabera, lan-aginduaren argibideei jarraikiz. 
BI1.4 Jatorrizkoak euskarri-motaren eta definitutako lan-fluxuan egin beharreko prozesuen arabera sailkatzen dira. 

LB2: Kolorearen kudeaketaren mantentze-lanak egitea gailu digitalizatzaileetan eta monitoreetan, irudiak lortzeko eta 
tratatzeko prozesuan kolorearen koherentziari eusteko, betiere argibide teknikoei jarraikiz. 

BI2.1 Monitorea kalibratzeko, prozedura teknikoan zehaztutako ildoei jarraitzen zaie: aplikazio espezifikoa 
erabiltzen da, luminantziaren ezaugarriak eta gailuan izango duen tolerantzia zehazten dira, distira eta kontrasteak 
doitzen dira, eta kolore-tenperatura eta -gama baldintza normalizatuetan behatuz zehazten dira.  
BI2.2 Monitorearen ezaugarriak zehazteko, prozedura teknikoan zehaztutako ildoei jarraitzen zaie: aplikazio-
modulu espezifikoa eta neurketa-tresna egokiak erabiltzen dira (pantailako kolorimetroa edo espektrofotometroa), 
kolorearen profilari buruz lortutako emaitza sistema eragilean biltegiratzen da, eta aktibo mantentzen da, erabiltzen 
diren aplikazio informatikoetarako. 
BI2.3 Gailu digitalizatzaileen kalibrazioa egiteko, prozedura teknikoan zehaztutako ildoei jarraitzen zaie: 
fabrikatzaileak bere ereduen bidez zehaztutako prozedurak erabiltzen dira, eta kontrolatzen dituzten software 
aukeretan jarduten da. 
BI2.4 Gailu digitalizatzaileen ezaugarriak zehazteko, prozedura teknikoan zehaztutako ildoei jarraitzen zaie: 
aplikazio espezifikoak erabiltzen dira, eta garatutako kolore-karta edo eredu estandar bat digitalizatzen da, 
aurretiaz zehaztutako baldintzetan. 

LB3: Irudiak digitalizatzea, gero tratatzeko, produktuaren espezifikazio teknikoei eta kalitaterako definitutako estandarrei 
jarraikiz. 
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BI3.1 Jatorrizkoak euskarriaren beharrak eta jatorrizko gardenki eta opakuen emultsioa kontuan izanik garbitzen 
dira. 
BI3.2 Jatorrizkoak digitalizatzeko prestatzen dira, enkoadraketak, mozketak, handitzeko/txikitzeko faktoreak eta 
gainerako argibideak adieraziz, betiere haien ezaugarriak, hartualdia egiteko ekipoarenak eta produktuaren 
ezaugarri teknikoak kontuan izanik. 
BI3.3 Gailu digitalizatzailea ongi mantentzen, garbitzen eta prestatzen da, haren ezaugarrien eta gailu-motaren 
arabera, eta helburu horretarako konfiguratzen dira beharrezkoak diren parametro guztiak. 
BI3.4 Irudien kolore-profilak gailu digitalizatzailearen, irudien euskarriaren eta zehaztutako kolore-espazioaren 
arabera aukeratzen dira, ekoizpen-prozesuen beharrei jarraikiz. 
BI3.5 Irudien kolore-kontrola aplikatzean, kolore-espazioak, gailu digitalizatzailearen berezko erantzuna eta 
irudiaren euskarriari eta jatorrizkoaren koloreari dagokion tratamendua zehazten da. 
BI3.6 Gailuaren parametroak konfiguratzeko, enkoadraketak, eskala-faktoreak eta bereizmenak zehazten dira, 
ekoizpen-orriko espezifikazioen eta ekoizpen-prozesuaren beharren arabera. 
BI3.7 Jatorrizkoaren erreprodukzio digitala ekoizpenaren espezifikazio teknikoetara egokitzen da, tresna eta 
aplikazio informatiko espezifikoak erabiliz. 
BI3.8 Digitalizatutako irudiak pantailan aztertzen dira, haien kalitatea ebaluatzeko. Kolore-desbideratzeak, argi eta 
itzaletako akatsak eta beste akats batzuk detektatzen dira; konposizioa balioztatzen da, eta lortutako jatorrizko 
digitala laneko espezifikazioetara egokitzen den aztertzen da. 
BI3.9 Irudiak artxibo-formatu egokian biltegiratzen dira, eta aurreinprimaketaren fluxuan txertatzeko biltegiratzen 
dira, zehaztutako gomendioei eta kalitate-arauei jarraikiz. 

LB4: Irudiei tratamendu digitala ematea, aplikazio informatikoen bidez, azken produktuaren beharretara egokitzeko, eta 
ekoizpen-prozesuaren espezifikazio teknikoetara doituz. 

BI4.1 Irudien tratamendurako beharrezkoak diren ekipoak prestatzeko, monitorean aktibo dauden kalibrazioa eta 
kolore-profila aztertzen dira. 
BI4.2 Irudiak tratatzeko aplikazio informatikoetan kolorearen kudeaketa konfiguratzeko, kontuan izaten dira 
fabrikatzaileen eta normalizazio-erakundeen gomendioak, baita ekoizpen-prozesuan zehaztutako kolore-fluxua 
ere. 
BI4.3 Kolore-aldaketak ekoizpen-fluxurako zehaztutako kolore-kontroleko arauei jarraikiz egiten dira. 
BI4.4 Kolore-zuzenketak, jatorrizkoarekiko, kalitatea azken produktuaren eskaeretara doituz egiten dira. 
BI4.5 Espero ez diren akatsak, ezpurutasunak eta elementuak ukituak emateko tresnen bidez kentzen dira, azken 
produktuaren kalitatea hobetuz. 
BI4.6 Behin betiko irudiak zehaztutako bitartekoaren edo euskarriaren ezaugarri teknikoetara egokitzen dira: 
papera, web-orria, multimedia-euskarria edo beste euskarri batzuk. Ekoizpen-prozesuaren beharretara ere 
egokitzen dira. 
BI4.7 Behin betiko irudiak biltegiratu egiten dira, ekoizpen-prozesuaren beharretarako egokia den irudi-formatua 
erabiliz. 
BI4.8 Irudien artxibo digitalak zuzentzeko, kontuan izaten dira inprimatutako probetan emandako argibideak, eta, 
horretarako, aplikazio informatiko egokiak erabiltzen dira. 
BI4.9 Kalitate-kontrolean izan daitezkeen gertakariak dagokien kontrol-orrietan jasotzen dira. 

LB5: Irudien fotomuntatzeak egitea, tresna informatikoen bidez, azken produktuaren beharretara egokitzeko, maketara 
eta/edo espezifikazio teknikoetara doituz. 

BI5.1 Fotomuntatzea egiteko beharrezkoak diren irudiak bildu eta sailkatu egiten dira, maketan eta/edo 
espezifikazio teknikoetan definitutako muntatzearen berezitasunak kontuan izanik. 
BI5.2 Muntatzea elkarrekiko harmoniaren, naturaltasunaren eta kolore-orekaren ezaugarri egokiak dituzten 
irudiekin egiten da. 
BI5.3 Muntatzea osatzen duten irudiak teknikoki balioztatzen dira, eta modu espezifikoan tratatu, eskatutako 
berezitasun teknikoetara egokituz. 
BI5.4 Beharrezkoak diren maskarak eta trazatuak egiteko, bat-egitearen beharren araberako irizpide teknikoak 
erabiltzen dira. 
BI5.5 Bat-egitea modu leunean egiten da, ez nabaritzeko moduan, eta mailaketa sakonak kentzen dira. 
BI5.6 Fotomuntatzearen artxiboa biltegiratzeko, ekoizpen-prozesuaren beharretarako egokia den irudi-formatua 
erabiltzen da. 

LB6: Elementu grafiko bektorialak egitea eta tratatzea, aplikazio informatikoen bidez, ekoizpen-prozesuan txertatzeko, 
eta espezifikazio teknikoetara egokitzeko. 

BI6.1 Marrazki bektorialerako beharrezkoak diren ekipoak prestatzeko, kalibrazioa eta monitoreko kolore-profil 
aktiboa aztertzen dira. 
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BI6.2 Marrazketa bektorialeko aplikazio informatikoetan kolorearen kudeaketa konfiguratzeko, kontuan izaten dira 
fabrikatzaileen eta normalizazio-erakundeen gomendioak, baita ekoizpen-prozesuan zehaztutako kolore-fluxua 
ere. 
BI6.3 Kolorearen kudeaketaren konfigurazioan lortutako balioak erabiltzen ari den aplikazioko lehenetsitzat 
zehazten dira. 
BI6.4 Grafiko bektorialak egin, tratatu eta zuzendu egiten dira, erreproduzitzeko optimizazio egokia lortzeko. 
BI6.5 Grafiko bektorialetan definitutako koloreak aztertu eta zehaztutako kolore-fluxua eta azken erreprodukzio-
gailuaren mugak kontuan izanik aldatzen dira. 
BI6.6 Grafiko bektorialen kolore-aldaketak ekoizpen-fluxurako zehaztutako kolore espezifikoetara egokituz egiten 
dira.  
BI6.7 Grafiko bektorialen funtzionaltasuna ebaluatzeko, elementu guztiak dauden eta zehatzak diren aztertzen da; 
erabilitako tipografien erabilgarritasuna ere aztertzen da. 
BI6.8 Grafiko bektorialak ekoizpen-fluxurako egokiak diren artxibo-formatuan biltegiratzen dira, eta zehaztutako 
kalitate-arauei jarraitzen dieten aztertzen da. 
BI6.9 Grafiko bektorialen kalitatea bitarteko kolore-probak eginez aztertzen da. 

LB7: Irudien kolorea eta kalitatea aztertzeko bitarteko probak eta azken probak lortzea, ekoizpen-prozesuaren arabera, 
zehaztutako espezifikazio teknikoak eta kalitate-espezifikazioak aplikatuz, eta ongi egin den aztertuz. 

BI7.1 Probako gailuak ongi garbitzen eta prestatzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
planean zehaztutako arauak errespetatuz. 
BI7.2 Probako gailuaren doitzeak, konfigurazioa eta kalibrazioa zehaztutako kalitate-estandarren arabera egiten 
dira. 
BI7.3 Lehengaiak, euskarriak eta tintak tipologiaren, kalitatearen eta irteera-gailuaren arabera aukeratzen dira, eta 
kalitate-prozeduren bidez kontrolatzen dira portaeraren egonkortasuna eta azken emaitza berdinak diren. 
BI7.4 Probak egiteko, artxibo digitala irteera-gailu optimora bidaltzen da, inprimatzeko parametro egokiekin, proba-
motaren, kalitatearen eta helburuaren arabera, eta betiere azken produktuaren espezifikazio teknikoei eta beharrei 
jarraikiz. 
BI7.5 Lortutako probak aztertu egiten dira: inprimatzeko prozesuaren berezko anomalia teknikorik ez duten eta 
irudiaren kolorea eta kalitatea ebaluatzeko beharrezkoak diren kontrol- eta erregistro-elementu guztiak dituzten 
aztertzen da. 
BI7.6 Lortutako probak ekoizpen-fluxuan zehaztutako arduradunari bidaltzen zaizkio, zuzentzeko, edo, azken 
probak badira, bezeroari. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Sare informatikoak eta komunikazio sareak, tokikoak eta eremu zabalekoak (barnekoak eta kanpokoak). Ekipo 
informatikoak. Gailu digitalizatzaileak. Proba-ekipoak. Biltegiratze-gailuak. Kolorea neurtzeko eta kontrolatzeko gailuak. 
dentsitometroa, kolorimetroa eta espektrofotometroa. Monitoreak. Hartualdietarako gailuak. Proba-gailu kalibratuak eta 
ezaugarriak zehaztuta. Digitalizatzeko, irudiak tratatzeko eta marrazki bektorialak egiteko softwarea. Lan-fluxuak, 
kolorea kontrolatzeko softwarea eta azterketak egiteko programak. Irudien eta grafiko bektorialen bankuak. Proba-
sistemetarako lehengaiak. Argi normalizatuko idazmahaia eta muntaketa mahaia. Neurketa-tresnak: erregelak, 
tipometroak, hari-zenbatzailea. Papergintzako tresnak eta materialak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Kalitate-kontroleko gertakariak. Irudi digitalizatuak. Markoan jarritako irudiak. Irudi zuzenduak. Fotomuntatzeak euskarri 
digitalean. Grafikoak, logotipoak eta produktu bektorialak euskarri digitalean. Kolore-probak, zuzenketa-probak eta 
kontratu-probak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekoizpen-agindua. Espezifikazio teknikoen orria. Produktuaren ekoizpen-prozesuari buruzko informazioa. Zehaztutako 
lan-fluxua eta kalitate-kontrola. Azterketa- eta kontrol-orriak. Bezeroak emandako informazioa: produktu grafikoaren 
bozetoak, produktu grafikoaren maketak, lagin-produktuak, bezeroak emandako produktu-ereduak, estilo-liburua eta 
nortasun korporatiboaren eskuliburua. Kolore-liburutegi espezifikoak edo lanean erabilitakoak. Kolore-kartak, -gamak eta 
-katalogoak. Paper-katalogoak eta beste euskarri batzuenak. Irudien eta grafiko bektorialen katalogoak. Karakterizazioko 
eta kalibrazioko prozedura teknikoa. Aurreinprimaketako ekipoen, aplikazioen eta lan-fluxuen dokumentu teknikoak. 
Kalitate-estandarrak eta -arauak. ISO eta UNE arau aplikagarriak. Segurtasunaren, osasunaren eta ingurumen-
babesaren araudia. 
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4. gaitasun-atala: 
IRUDIAK ETA MATERIAL FOTOGRAFIKOAK ENTREGATZEKO, 
ARTXIBATZEKO ETA KONTSERBATZEKO PROZESUAK BERMATZEA 

 

Kodea: UC1419_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Argazki-produktuaren bitarteko eta amaierako baliozkotzea egitea, zehaztutako egiaztatze-prozedurak aplikatuz, 
eta bezeroarekin adostutako baldintzak kontuan izanik. 

BI1.1 Positibatutako kopiak aztertu egiten dira, bezeroaren eskariarekin bat datorren hasierako proiektuan 
aurreikusitako argazki-euskarrian egin direla bermatzeko. 
BI1.2 Kopia bakoitzaren gainazala arretaz errepasatzen da (eskularruak erabiliz), edozein inperfekzio fisiko 
detektatzeko (marrak edo edozein motatako hondatzeak), eta konpondu edo ordezteko. 
BI1.3 Diapositibak eta negatiboak espraiekin, pintzelekin, disolbatzaileekin edo ultrasoinuekin garbitzen dira, 
prozesuak aplikatzean geratutako olioen, hautsaren edo beste edozein materialen arrastorik gera ez dadin. 
BI1.4 Argazkiak bezeroak emandako jatorrizkoarekin edo egindako eskaeraren eskakizunekin alderatzen dira, 
azterketa egiteko argi egokia erabiliz, eta bat datozen aztertzen da. 
BI1.5 Inprimatu gabeko irudi digitalak informatikoki aztertzen dira, beharrezko bereizmena dutela, artxibo-formatua 
egokia dela eta euskarria bezeroaren terminaletan ikusteko egokia dela bermatzeko. 
BI1.6 Azken irudi digitalen kromatismoa jatorrizkoarenarekin alderatzen da, kolorearen kudeaketa egokia izan den 
eta ICC profila daraman aztertzeko. Beharrezkoa balitz, ondorengo prozesuetan kalitatea bermatuko duen kolore-
kopiaren «ziurtagiria» egiten da. 
BI1.7 Kontratuan hitzartutako bitarteko baliozkotze-prozesuak bezeroa gogobetetzeko egiten dira. Materialak 
dagokien garaian eta forman aurkezten dira, eta dokumentu bidez idatziz jasotzen dira haiek aplikatzeko eta modu 
eraginkorrean zuzentzeko argazki-prozesuaren fasera itzuliko diren zuzenketak. 
BI1.8 Egindako argazkiaren onarpena edo arazoak konpontzeko prozedura egokienaren iradokizuna (ukituak 
ematea edo berreraikitzea) dokumentu batean jasotzen da, eta berriro egiteko beharra edo kartoizko, beirazko, 
tefloizko edo beste material batzuetako hodiekin babesteko beharra adierazten da. 
BI1.9 Argazkien azken kopurua eta fakturatu beharreko zenbateko ekonomikoa aztertu egiten dira, eskaerarekin 
eta onartutako aurrekontuarekin bat datozela bermatzeko. 

LB2: Argazki-materialak baldintza egokienetan mantentzea eta kontserbatzea, geroko eskaerak bermatzeko. 
BI2.1 Argazkiekin edo filmekin kontaktuan dauden passe-partoutak, atzealdeak, kartoi meheak eta gainerako 
materialak pH-aren arkatz neurgailuarekin edo beste prozeduraren batekin aztertzen dira, substantzia azidorik 
dagoen baztertzeko eta kontserbazioa bermatzeko. 
BI2.2 Kopia positiboak kontserbatzeko, orri finak tartekatzen dira, formatu handiko argazkien kasuan, eta ertzekin, 
lamina babesleekin edo bilgarri egokiekin babesten dira, euskarri lodietan edo markodun euskarrietan egindako 
argazkiak badira. 
BI2.3 Kopiak ordenatu eta gutun-azalak bertikalean jarriz biltegiratzen dira, proiektuaren dokumentuan jasotako 
ezaugarrien arabera multzokatuz. 
BI2.4 Film negatiboak eta positiboak zorroratu egiten dira, koadroan sartu behar direnean salbu, kontserbatzeko. 
BI2.5 Argazki-materiala biltegiratzeko lokalen argi-, tenperatura- eta hezetasun-baldintzak kontrolatzen dira, 
luxmetroak, termometroak eta hezetasuna neurtzeko txartelak erabiliz. 
BI2.6 Kopien eta filmen kontserbazioa giroko hezetasuna sistema egokiekin neurtuz bermatzen da, lokalaren 
bolumena eta ezaugarriak kontuan izanik (ontzi generikoak), baita artxibategien eta bilgarrien barrualdea ere 
(elementu espezifikoak). 
EI2.7 Material digitala bezeroari ematen zaio, eta kopia bat gordetzen da artxiboan, segurtasun-neurritzat, 
bezeroaren baimenaz. 

LB3: Argazki-materiala motaren eta formatuaren arabera artxibatzea eta katalogatzea, aurkitzea eta eskuratzea 
bermatzeko. 

BI3.1 Argazki-materialaren identifikazioa (filmak, paperak eta euskarri informatikoak) etiketatuz, errealizazioko datu 
garrantzitsuenak idatziz, sistema alfanumeriko kodetu bat erabiliz eta txantiloi estandar batean idatziz jasoz 
bermatzen da. 
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BI3.2 Diapositibak markoan sartu eta kaxatxoetan edo DIN A4 neurriko orri gardenetan jartzen dira, material 
sentikorrari kalterik egiten ez dioten produktuekin. Albumen edo metalezko artxibategien bidez identifikatzen eta 
sailkatzen dira. 
BI3.3 Argazki bakoitzari buruzko datuak datu-base informatiko kodetu batean erregistratzen dira, ahal bada, irudi 
txikiekin, aurretiaz zehaztutako kode bat (edo hitz gako bat) emanez, erraz aurkitu eta eskuratu ahal izateko. 
BI3.4 Irudi digitalak aurrez zehaztutako formatuetan (TIFF, JPEG eta beste) gordetzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ordenagailua. Software espezializatua. Eskularruak. Handitze-lupak. Argi-kaxak. pH-a kontrolatzeko arkatza. Espraiak. 
Pintzelak. Disolbatzaileak. Kartoizko, beirazko, tefloizko edo beste material batzuetako hodiak. Passe-partoutak, 
atzealdeak eta kartoi meheak. Ertzak, lamina babesleak, bilgarriak, gutun-azalak. Luxmetroa. Termometroa. 
Hezetasunaren berri ematen duten txartelak. Hezetasuna kontrolatzeko sistemak. Albumak eta metalezko artxibategiak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Behin betiko kopiaren akabera. Entregatutako eta/edo artxibatutako negatiboak, diapositibak eta artxibo digitalak. 
Kolore-kopia ziurtatuak. Produktuaren fakturazioa. Film, paper eta euskarri informatiko etiketatuak. Artxiboaren txantiloi 
estandarrak. Film-artxiboak. Euskarri digitaleko artxiboak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuaren dokumentu teknikoak. Baliozkotzeko bitarteko prozesuen dokumentuak. Aurrekontua. Tarifa-taula. 
Artxibatzeko sistema alfanumerikoak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
ARGAZKI-PROIEKTUAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ARGAZKIAK HARTZEA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
IRUDI DIGITALEN TRATAMENDUA 

 

4. prestakuntza-modulua:  
IRUDI FOTOGRAFIKOEN AKABERA ETA KONTSERBAZIOKO AZKEN 

PROZESUAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ARGAZKI-EKOIZPENEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 
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1. prestakuntza-modulua:  
ARGAZKI-PROIEKTUAK 

 

Kodea: MF1417_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1417_3 Argazki-proiektuak diseinatzea, antolatzea eta kudeatzea. 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Genero eta produktu fotografikoak aztertzea, argazki-industriaren prozesuei, bitartekoei eta ezaugarriei dagokienez. 

EI1.1 Genero eta aplikazio fotografiko nagusietan (arkitektura, paisaia, natura, moda, publizitatea, bodegoiak, 
erreportajeak, erretratua, gizarte-argazkia, airetiko argazkia, zientifikoa eta erreprodukzioa, besteak beste) hauek 
bereiztea: 

- Produktu espezifikoak. 

- Estilo bereizgarriak. 

- Aplikazio-eremuak. 

- Teknologia erabilienak. 

- Hartualdiaren beraren teknikak. 

- Funtzio adierazkorrak eta estetikoak. 

- Argazki-enpresen tipologiak. 

EI1.2 Argazki-proiektu bat (moda, publizitatea, industriala edo erreportajea) interpretatzea, komunikazio-asmoa eta 
egitura formal eta estetikoa ulertzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatuz. 

EI1.3 Funtzio-organigrametan, argazki-industriako profesionalak, enpresak eta zerbitzuak (argazki-ekoizpeneko 
enpresak, argazkien euskarri diren zerbitzu lagungarriak, profesionalen elkarteak, laborategiak, argazki-agentziak eta 
material-hornitzaileak, besteak beste) bereiztea, eta haien jarduera eta prozesuetan dituzten funtzioak azaltzea. 

EI1.4 Argazki-industriaren merkatuen, salmenta-metodoen eta argazki-produktuen sustapenaren ezaugarri nagusiak 
bereiztea, baita eskaera-motak eta produktu bereizgarrienenen bezero ohikoenen tipologia ere. 

EI1.5 Besteak beste, modako argazki-proiektuetan, gizarte-erreportajeetan eta publizitatean erabiltzen diren arte-
estiloak bereiztea (fotografikoak eta piktorikoak), eta dekoratuen girotzeekin lotzea. 

A2: Eszenaratzea eta irudiaren ezaugarri adierazkorrak diseinatzea, argazki-proiektuen alderdi teknikoak, estetikoak, 
komunikatiboak eta aurrekontuak kontuan izanik. 

EI2.1 Hainbat argazki-generotako (publizitatea, moda) argazkiak ateratzeko irudien bozeto jakinen azterketatik 
abiatuz, dokumentu batean islatzea alderdi hauetarako eszenografia-elementuei dagokienez ateratako ondorioak: 

- Dekorazioa (girotzea eta attrezzoa). 

- Elementuen kokapena. 

- Argiztapen-estiloa. 

- Erabili beharreko efektu bereziak. 

- Jantziteria. 

- Orrazkera. 

- Makillajea edo karakterizazioa. 

EI2.2 Aurrez definitutako argazki-proiektu batetik abiatuz, eszenaratze egokiena diseinatzea, behar adierazkorrak eta 
eskuragarri dagoen aurrekontua kontuan izanik. 

EI2.3 Emandako argazki-proiektuen eskaerekin bat datozen argiztapen-eskemak diseinatzea, haien alderdi teknikoak 
eta estetikoak eta aurrekontuak interpretatzetik abiatuz. 

EI2.4 Argi-puntuen kokapena eta funtzionaltasuna deskribatzea argiztapen-eskema jakin batean, eta argiaren 
efektuen noranzkoa, kopurua eta kalitatea ondoriozko irudiaren itxurarekin, testurarekin, kolorearekin eta 
kontrastearekin lotzea. 

EI2.5 Publizitateko argazki-bozeto batetik abiatuz, banakapen hauek dituen dokumentu bat egitea: 

- Egin beharreko irudien konposizio bisuala. 

- Argiztapenaren diseinua zehaztutako dekoratuan. 

- Erabili behar diren elementuak eta baliabideak. 
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EI2.6 Argiztapen-estilo desberdineko argazkietatik abiatuz, argiaren ezaugarri kromatikoen efektuak aldaera 
kromatikoek ikuslearengan eragin ditzaketen sentsazioekin lotzea. 

EI2.7 Helmen handiko argazki-proiektu bat ekoizteko kasu praktiko batean, ezaugarriak kokaleku posibleen beharren 
dokumentuan behar bezala zehaztuta daudela: 

- Kokalekuen katalogoak eta datu-baseak kontsultatzea. 

- Kokalekuen azpiegituren ezaugarriak aztertzea. 

- Kokalekuen logistika-aukerak aztertzea. 

- Behar estetikoetara eta ekoizpen-beharretara egokitzen den aztertzea. 

- Kokalekuaren aukeraketa dokumentatzea. 

EI2.8 Argazkietan erabil daitezkeen efektu berezien tipologia arruntena deskribatzea (fisikoak, kimikoak, aldaketa 
digitalak edo mekanizatuak), emaitza adierazkorren lorpena eta kostu ekonomikoa baloratuz. 

EI2.9 Proiektu batetik eta haren eskakizunetik abiatuz, casting baten plangintza egitea, egutegi eta ordutegi 
zehatzekin, eta datu eta ondorio artistikoen egokitasun-txostenak idaztea. 

EI2.10 Argazki-proiektu batetik abiatuz, irudi digital jakin batzuk sortu behar direla, irudiaren hartualdi alternatiboak 
egiteko gauzatu beharreko prozesuak definitzea, irizpide hauei jarraikiz: 

- Subjektua eta atzealdea bereizita hartzeko beharra. 

- Argazkien lotura irudi panoramikoetan. 

- Argiztapen desberdineko zenbait irudi bikain erregistratu konbinatzeko beharra. 

- Lerro konbergenteen zuzenketa. 

- Baliabideen optimizazioa. 

EI2.11 Kokapenetan argazki-ekoizpenak egin ahal izateko baimen-beharrak eta kudeaketa-prozesuak deskribatzea. 

EI2.12 Irudiaren azken xedearen, neurriaren eta erreproduzitzeko bitartekoaren arabera, generoak, estiloak eta 
konposizio-aldaketak identifikatzea, argazki-aplikazioak, haien aukerak eta ekoizpena zehazten dituzten ezaugarri 
bereizleak balioztatuz. 

EI2.13 Irudiaren konposizioaren elementu bisualak baloratzea, subjektuaren ezaugarri bisualei, eszenari eta 
enkoadraketari dagokienez, hartualdia eta argazki-erregistroa eraginkorrak izateko: ingerada, forma, bolumena, tonua, 
kolorea, testura, enkoadraketaren antolaketa, perspektiba, efektu grafikoak, argiaren eragina, mugimenduaren 
interpretazioa eta abstrakzioa. 

EI2.14 Publizitateko argazki baten proiektutik abiatuz, narratiba bisualaren printzipioak eta konposizio-arauak 
aplikatzea, alderdi hauek kontuan izanik: 

- Elementu morfologikoak: puntua, lerroa, forma, kolorea, testura eta argia. 

- Urrezko sekzioa: oreka eta geometria. 

- Enkoadraketa eta espazioa. 

- Herenen legea. 

- Perspektiba lineala eta atmosferikoa. 

- Interesgunearen edo interesguneen zehaztapena eta ibilbide bisuala konposizioan. 

A3: Argazki-proiektuen ekoizpen-prozesuaren plangintza egitea, kalitatearen eta baliabideen optimizazioaren irizpideei 
jarraikiz. 

EI3.1 Irudiak bitarteko analogiko edo digitalen bidez hartzeko eta/edo tratatzeko sistemen ezaugarri teknikoak 
bereiztea, aukeraketarako eta proiektu jakinetan aplikatzeko. 

EI3.2 Kamera-formatuen eta haien osagarrien ezaugarri teknikoak erlazionatzea, aukeratzeko, eta proiektu jakinetan 
aplikatzeko. 

EI3.3 Irudiak hartzeko erabiltzen diren sistemen eta osagarri optikoen ezaugarri teknikoak eta operatiboak bereiztea, 
ezaugarriak zehaztuta dituzten proiektuetara aplikatuta. 

EI3.4 Argazki-proiektuen dokumentu teknikoak aztertzea, abian jartzeko beharrezkoak diren giza baliabideak (artistak 
eta teknikariak), baliabide teknikoak, materialak eta logistikoak identifikatzeko. 

EI3.5 Ekoizpen-orriak egitea helmen handiko argazki-proiektu batean esku hartzen duten baliabideekin, faseak, 
beharrezko prozesuak (prestakuntza, entseguak, hartualdia), ezaugarri espezifikoak eta teknikoak eta epeak 
zehaztuz. 

EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen argazki-proiektu bat abian jartzeko dauden zailtasun teknikoak, 
adierazkorrak eta administratiboak (hartualdi-baimenak, besteak beste) identifikatzea, irudien hartualdiak 
errealizatzeko behar den denbora kalkulatzeko. 

EI3.7 Modako, publizitateko eta erreportaje bateko argazki-proiektu bat errealizatzeko lanerako plan bat egitea, irudi 
jakina hartzeko giza baliabideen eta baliabide materialen eta logistikoen arteko denbora-erlazioa jasoz: 
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- Eskuragarri dauden denbora eta aurrekontua. 
- Hartualdiaren baldintzak (estudioa edo kanpoaldea). 
- Errealizatzeko ekipo teknikoak eta giza ekipoak. 
- Kokalekuak eta logistika. 
- Modeloen aukeraketa eta kontratazioa. 
- Baimen-kudeaketa. 
- Argiztapenaren diseinua eta baliabideen zehazketa. 
- Eszenografiaren diseinua, eta dekoratuen edo atzealdeen eraikuntza. 
- Entseguak eta hartualdia egitea. 
- Laborategian prozesatzea. 
- Irudiaren tratamendu digitala. 
- Akaberak eta aurkezpen-moduak. 
- Bezeroak baliozkotzeko bitarteko prozesuak eta azken entrega. 

A4: Argazki-industrian pertsonal teknikoa, artistikoa, zerbitzuak eta ekipamenduak kontratatzeko modu erabilienak aztertzea. 
EI4.1 Argazki-industrian indarrean dauden eta ohikoenak diren lan-kontratuen formatuak identifikatzea eta aztertzea, 
alde nabarmenenak, baldintzak, justifikazioa, iraupena eta formalizatzeko izapideak zehaztuz. 
EI4.2 Proiektu espezifiko baten ezaugarrietarako eta aurrekonturako egokienak diren zerbitzu- eta ekipamendu-
kontratuak identifikatzea eta justifikatzea. 
EI4.3 Proiektu espezifiko baten ezaugarrietarako eta aurrekonturako egokienak diren egile- eta irudi-eskubideen 
kontratuak identifikatzea eta justifikatzea. 
EI4.4 Argazki-proiektu batean, kolorearen kontratuzko proba egitea, bezeroak azken baliozkotzea emateko. 
EI4.5 Argazki-proiektu batetik abiatuz, lana egiteko baimenen hainbat kontratu egitea. 
EI4.6 Argazki-proiektu batetik eta haren baldintzatzaileetatik abiatuz, askotariko (lanekoak, zerbitzuenak eta 
ekipamenduenak) kontratuak egitea, datu hauek jasoz. 

- Alderdien identifikazioa. 
- Kontratuaren helburua, eta dagozkion klausulak. 
- Egile-eskubideak. 
- Irudi-eskubideak. 
- Adostutako ordainketa, eta ordaintzeko modua. 
- Haren iraupena eta ustiaketa. 

EI4.7 Argazki-industriarekin erlazionatutako zerbitzu-enpresa, publizitate-agentzia, modelo-agentzia eta hornitzaile 
estandarizatuen tipologia bereiztea. 
EI4.8 Argazki-industrian zerbitzuen eta materialen salerosketa- edo alokairu-baldintzak negoziatzeko prozesuaren 
teknikak eta etapak deskribatzea. 
EI4.9 Argazki-industrian materialen, ekipoen edo zerbitzuen hornitzaileen eskaintzak aukeratzeko erabiltzen diren 
irizpideak bereiztea, kontuan izanik haiek zehazten dituzten faktoreak (kalitateak, garraioa, beherapenak, ordaintzeko 
baldintzak eta bermeak, besteak beste). 
EI4.10 Helmen handiko argazki-proiektu bat egiteko erosketa- eta berme-baldintzak, zerbitzu-mailak eta helburu jakin 
batzuk zehazten dituzten hiru hornitzaileren eskaintzetatik edo zerbitzu-kontratuetatik abiatuz, baldintza onenak 
eskaintzen dituena eta eskaeraren helburuetara egokitzen dena aukeratzea, negoziatu edo berrikusi beharreko 
puntuak detektatuz. 

A5: Argazki-proiektuen aurrekontuak egitea, aurrekontuen kontu-sailak aztertuz eta baloratuz, eta aldagai tekniko eta 
ekonomikoak txertatuz. 

EI5.1 Aurrekontuen kapitulu tipoak identifikatzea, argazki-produktuen prozesuetan estandarizatuak, kontu-sailak 
deskribatuz. 
EI5.2 Argazki-enpresen eta -zerbitzuen katalogoetatik ateratako aurrekontu tarifatuen ereduak aplikatzea aurretiaz 
definitutako lan-eskaeretan. 
EI5.3 Argazki-modalitateen eta -generoen ezaugarri espezifikoetara egokitzen diren aurrekontu-eredu tipoak 
diseinatzea eta aplikatzea. 
EI5.4 Enpresaren gastu orokorrak eta eskaerari erantzuteko sortutako gastu espezifikoak bereiztea, kasu jakin 
batean. 
EI5.5 Merkatuko baliabideen, zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzeko aukera ematen duten 
informazio-iturri nagusiak identifikatzea. 
EI5.6 Helmen handiko argazki-proiektu baten giza eta material behar guztien dokumentaziotik eta zehaztapenetik 
nahiz obraren ustiaketatik abiatuz: 

- Merkatuko tarifen araberako baliabideen, zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzeko 
katalogoak eta datu-baseak kontsultatzea. 
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- Aurrekontua egitea, aurrekontu-sailen balorazio ekonomikoa jasoz. 
- Aurrekontuaren laburpena egitea. 
- Kalkuluak egitea, eta dokumentuak ongi prestatzea, teknika eta kode egokiekin, tresna informatikoak behar 

bezala erabiliz. 
EI5.7 Ezaugarriak zehaztuta dituen argazki-proiektu batetik abiatuz, aurrera eramateko aurrekontua egitea, alderdi 
hauek kontuan izanik: 

- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta artistikoak. 
- Baliabide materialak (euskarrien formatuak, optikak, dekoratuak eta beste elementu batzuk) 
- Eskuragarri dauden epeak. 
- Obraren edo obren erabilera. 

A6: Hainbat generotako proiektuak diseinatzea, eta plangintza egitea, kalitatea lortzeko eta baliabideak optimizatzeko 
irizpideei jarraikiz. 

EI6.1 Argazki-proiektu batek izan behar dituen alderdi nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI6.2 Ekoizpen-proiektu bat egitea hainbat generotarako (publizitateko argazkia, erreportajeko argazkia, naturaren 
argazkia eta modako argazkia), datu hauek jasoz: 

- Komunikazio-asmoaren eta egitura formal eta estetikoaren definizioa. 
- Eszenografia- eta argiztapen-diseinua. 
- Kokalekuaren edo kokalekuen baldintzen azterketa. 
- Giza beharren eta behar tekniko eta materialen banakapena. 
- Beharrezkoak izango diren baimenen aurreikuspena. 
- Lanerako plana. 
- Errealizazio-kostua, merkatuko ohiko tarifetatik abiatuz. 
- Azken produktua baliozkotzeko prozesua. 
- Egile- eta irudi-eskubideak. 

 

Edukiak: 
1. Argazki-industria 

- Argazkiaren prozesua: faseak. 
- Argazki-ekoizpeneko enpresak eta zerbitzuak. Argazki-enpresen tipologia. 
- Argazki-ekoizpenaren prozesuarekin erlazionatutako enpresak:  

• Zerbitzu-enpresak. 

• Publizitate-agentziak. 

• Modelo-agentziak. 

• Hornitzaileak. 
- Profesionalak. 
- Argazki-produktuen sustapena. 

• Merkatu-motak. 

• Bezero-motak. 

• Eskaera-motak. 
- Salmenta-metodoak. Irudi-bankuak eta galeria. 
- Lanbidearen lege-esparrua.  

• Arau juridikoak. 

• Egile-eskubideak eta jabetza intelektualaren eskubideak. 

• Eskubideen lagapena. 

• Intimitaterako eskubidea. 

2. Argazki-generoak eta -estiloak 
- Argazki-generoak eta -aplikazioak:  

• Natura. 

• Erretratua.  

• Erreportajea.  

• Gizarte-erreportajea. 

• Moda. 

• Publizitate-argazkia. 

• Argazki zientifikoa.  

• Beste genero batzuk.  
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- Argazki-estiloak eta -irizpideak. 
- Genero bakoitzaren funtzio adierazkorrak eta estetikoak. 
- Bitarteko teknikoak eta generoekin duten erlazioa. 

3. Argazkigintza aplikatuko sistema teknikoak 
- Argazkiak ateratzeko sistemak:  

• Bitarteko analogikoak eta digitalak. 

• Oinarrizko ezaugarriak. 

• Kamera-formatuak. 

• Aukerak eta mugak. 
- Argazkigintzako sistemak eta osagarri optikoak: ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Argazki-estudioa:  

• Motak. 

• Banaketa. 

• Instalazioak. 

• Ekipoak. 

• Funtzionalitatea. 
- Argazki-prozesaketa eta -tratamendu analogikoa eta digitala:  

• Sistema estandarizatuak. 

• Oinarrizko ezaugarriak. 

• Aukerak eta mugak. 
- Azken prozesuak:  

• Prozesatzea. 

• Akaberak. 

• Argazkiak aurkezteko moduak. 

4. Argazki-irudiaren narratiba eta konposizioa 
- Argazki-konposizioa eta irudia ateratzea. 
- Argazkiaren asmoa: argazki-irudiaren irakurketa objektiboa eta subjektiboa. 
- Argazki-teknologiaren funtzionaltasun adierazkorra eta erabilerak.  

• Eremu-sakonera. 

• Kontrastea. 

• Perspektiba. 

• Mugimendua hartzea. 

5. Argazkiaren eszenografia eta girotzea 
- Eszenaratzearen definizioa: 

• Ezaugarri adierazkorrak. 

• Kokalekuen aukeraketa. 
- Argazkiak argiztatzeko estiloak. 
- Argiztapenaren dokumentu teknikoak eta eskemak. Eskema bat egitea eta interpretatzea. 
- Hartualdirako efektu berezien plangintza egitea. 
- Argiztapen-teknikak eta -motak.  

• Argi nagusia. 

• Betegarria. 

• Argi-kontrakoa.  
- Argiztapen-teknika eta elementu lagungarriak.  

• Profilaketa. 

• Begietako argia. 

• Atzealdea. 

• Giroa. 
- Argi-moten konbinazioa. 
- Subjektu bereziak argiztatzeko teknikak:  

• Erreprodukzioa 

• Tamaina handiko argazkia. 

• Subjektu gardenak eta zeharrargiak. 

• Subjektu metalikoak eta distiratsuak. 

6. Argazki-proiektuaren plangintza 
- Argazki-proiektuak prestatzea eta kudeatzea: dokumentatzeko teknikak.  
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- Argazki-eskaera kudeatzeko eta haren plangintza egiteko prozedurak. 
- Proiektuaren informazioa (briefinga) 
- Alderdi formalen eta estilo bisualaren definizioa. 
- Argazki-ekoizpenean esku hartzen duten giza baliabideak, eta baliabide tekniko eta artistikoak zehazteko teknikak. 
- Lanerako plan bat egitea. 
- Aseguruen eta baimenen kudeaketa. 
- Proiektuen amaierako dokumentuak. 

7. Aurrekontuak egitea 
- Aurrekontuak egiteko teknikak: aurrekontuen kapituluak eta kontu-sailak. 
- Argazki-proiektuak fakturatzeko sistemak. 
- Bezeroari eskaintza egiteko teknikak. 
- Aurrekontuak egiteko tresna informatikoak. 
- Ordaintzeko eta kobratzeko moduak. 

8. Giza baliabideak eta baliabide materialak kontratatzea 
- Ekipoak eta dekoratuak erostea, egitea edo alokatzea. 
- Ekipo teknikoa aukeratzea. 
- Ekipo artistikoa aukeratzea.  

• Modeloen eta artisten agentziak eta ordezkariak. 

• Castingeko probak. 
- Erosketak Europako Batasunean. 
- Zerbitzuen eta ekipamenduen kontratazioa.  

• Hornitzaileen aukeraketa. 

• Izapideak eta dokumentazioa. 
- Laneko kontratazioa: 

• Argazki-industriako motak eta formatuak. 

• Izapideak eta dokumentazioa.  
- Kontratuen eta eskubideen kudeaketa lanbidean: 

• Baimenak. 

• Egile- eta irudi-eskubideak. 

• Probak baliozkotzea eta bezeroak onartzea. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ARGAZKIAK HARTZEA 
 

Kodea: MF1418_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1418_3 Eszenografia, argiztapena, hartualdia, erregistroa eta argazki-

irudien kalitatearen balorazioa gainbegiratzea eta/edo burutzea. 
 

Iraupena: 230 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
ARGAZKIA HARTZEKO ESZENOGRAFIA ETA ARGIZTAPENA 
 

Kodea: UF1206 

 

Iraupena: 70 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, laneko eta ingurumeneko 

arriskuak prebenitzeari dagokionez izan ezik, eta LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argazki-proiektuen eszenaratzea prestatzea, definitutako ezaugarri tekniko eta adierazkorrei jarraikiz. 
EI1.1 Argazki-proiektu baten eszenaratzea aurrera eramateko behar diren giza baliabideen eta baliabide tekniko eta 
artistikoen tipologia eta ezaugarriak deskribatzea, dokumentazio teknikoaren azterketatik abiatuta. 
EI1.2 Eskura dagoen dekoratuan edo kokalekuan egin beharreko eszenografiak izan ditzakeen arazoak aztertzea, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen argazki-proiektu batean jasotako enkoadraketa- eta konposizio-tipologiak 
aurrera eramateari dagokionez. 
EI1.3 Helmen handiko argazki-proiektu batetik eta eszenaratzeko dituen behar guztietatik abiatuz:  

- Kanpoalde edo barrualde natural baten eszenografia egokitzeko prozesua egitea, eszenaratzea burutzeko 
eta gero hartualdia egiteko. 

- Dekoratuak muntatzeko eta desmuntatzeko lanak segurtasun-baldintza onetan antolatzea. 
- Hartualdia egin ostean tratamendu digitalaren beharra izan dezaketen dekoratuko elementuak 

identifikatzea. 
- Estilismoaren (jantziteria, makillajea, karakterizazioa, orrazkera) errealizazioa argiztapenarekin eta 

proiektuaren dokumentuan aurredefinitutako baldintzekin bat datorren gainbegiratzea. 
- Efektu bereziak eszenaratzean txertatzeko prozesua egitea, proiektuan zehaztutako baldintza tekniko eta 

adierazkorrak lortzeko. 

A2: Argazki-proiektuak dokumentuan definitutako ezaugarri tekniko eta adierazkorrak lortzeko argiztatzea. 
EI2.1 Hainbat argi-iturritako (goritasunezko argazki-lanparak, halogenoak, argi hotza eta flash elektronikoa) argi-
moten ezaugarri bereizleak deskribatzea, baita haien espektro-konposizioa eta koherentzia ere. 
EI2.2 Argazkigintzako argiztapena kontrolatzeko erabiltzen diren proiektagailuak, islagailuak eta osagarriak bereiztea, 
eta haien erabilera eta funtsezko ezaugarriak azaltzea. 
EI2.3 Proiektu baten dokumentu teknikoetatik abiatuz, argiztapen-eskema oso bat osatzen duten argi-iturrien kalitatea 
eta kopurua identifikatzea, aurretiaz zehaztutako baldintza batzuetatik abiatuz, kameraren erregistro-materialaren eta 
parametroen doitzearen ezaugarriak kontuan izanik. 
EI2.4 Proiektagailuak muntatzeko sistemak (euskarriak, loturak eta orientazio-kontrolak) bereiztea eta ezagutzea, 
baita erabilera- eta segurtasun-arauak ere. 
EI2.5 Argia neurtzeko teknikak eta prozesuak deskribatzea eta aplikatzea, hartualdian erabiltzean emaitza optimoa 
izan dadin. 
EI2.6 Argi-efektuak proiekzio-moduekin eta proiektagailuaren, subjektuaren eta atzealdearen arteko distantziarekin 
lotzea, hainbat materialetako (beira eta metala, besteak beste) objektuak argiztatzean, hauek kontuan izanik:  

- Argi-sortaren kontzentrazioa. 
- Proiektagailutik subjektuarenganako distantzia eta angelua. 
- Argiaren modulazioa eta banaketa. 
- Argia formetara eta itzaletara egokitzea. 
- Argia materialetara eta islapenaren kontrolera egokitzea. 
- Argia proiektu sortzaile eta piktorikora egokitzea. 

EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan argazkiak argi jarraituarekin eta flasharekin ateratzeko kasu 
praktiko batetik abiatuz, esposizioaren neurketa egitea, alderdi hauek kontuan izanik:  

- Fash argiaren esposizioaren neurketa eta kalkulua, gida-zenbakia kontuan izanik. 
- Giro-argiaren eragina eta kolore-tenperatura. 
- Argi betegarri jarraituaren erabilera. 
- Subjektuaren mugimendua. 
- Erabili behar den erregistro-materiala. 

EI2.8 Dekoratu edo plato batean egin behar den publizitateko, modako edo gizarte-erreportajeko argazki-proiektu 
baten argiztapenaren diseinutik abiatuz:  

- Argia neurtzeko gailuen (fotometroa, flashmetroa, termokolorimetroa eta luxmetroa) irakurketak eta irudian 
dituzten eraginak interpretatzea, efektu adierazkor jakin bat lortzeko. 

- Beharrezkoak diren iragazkiak, difusoreak, argi-mugatzeak eta beste osagarri batzuk proiektuaren arabera 
doitzea, itxaroten diren argi-efektua eta argi-giroa lortzeko. 

- Potentzia-beharren kalkulu zehatzak egitea. 
- Konexio elektrikoa egitea. 
- Argiztapen-ekipoak eta haien osagarriak segurtasun-baldintza optimoetan muntatzea eta desmuntatzea. 
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EI2.9 Argiztapen-eskema bat praktikan jartzea paperean, hauek identifikatuz, kokatuz eta doituz: 
- Argi-iturriak eta -proiektagailuak. 
- Elikadura-iturriak. 
- Beharrezko euskarri-egiturak. 
- Proiektagailuen kokapena eta noranzkoa. 
- Sortaren, iragazketaren eta/edo mugatzeen intentsitatea. 

EI2.10 Argiaren intentsitatea kontrolatzeko ekipo eta sistema elektrikoen oinarrizko ezaugarriak, loturak eta eragiketa-
metodoak zehaztea. 
EI2.11 Argiztapenaren muntaketaren ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batetik abiatuz, 
argazkietarako argiztapen-beharretara aplikatutako oinarrizko kalkulu elektrikoak ebaztea: elikadura-iturri alternoa eta 
jarraitua, zama-kalkuluak, banaketa, kableak eta konexioak. 
EI2.12 Argiztapen-eragiketetan aplikagarriak diren laneko arriskuak prebenitzeko arauak zehaztea. 

 

Edukiak: 

1. Eszenografia eta arte-zuzendaritza, argazkien hartualdietan aplikatuta 
- Eszenaratzeko baliabideak. Giza baliabideak. Baliabide teknikoak. Baliabide artistikoak. 
- Eszenako elementuak: 

• Dekoratuak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuak. 

• Tratamendu digitala behar izan dezaketen elementuak. 
- Kokalekuak:  

• Baimenak. 

• Kanpoalde edo barrualde natural baten eszenografia-egokitzapena. 
- Karakterizazio-prozesua:  

• Makillajea. 

• Jantziteria. 

• Orrazkera. 
- Hartualdian aplikatutako efektu bereziak: efektu bereziak eszenaratzean txertatzea. 

2. Optika argazkigintzan aplikatuta 
- Argazki-irudiaren osaera. 
- Foku-distantzia eta eremu-sakonera: 

• Fokuratzea. 

• Foku-sakonera. 

• Ikuseremua. 

• Irudiaren tamaina. 

• Nahasmen-zirkuluak. 
- Argazkigintzarako objektiboak. Motak. Ezaugarriak. Funtzionalitatea. 
- Aberrazioak, argitasuna, estaldura. 
- Osagarri optikoak:  

• Argi-babeskiak. 

• Hurbiltze-leiarra. 

• Bihurgailuak. 

3. Argazkiak argiztatzeko ekipoak 
- Argazkietarako argi jarraituaren iturriak.  

• Goritasunezko fotolanparak, halogenoak eta argi hotza. 

• Espektro-konposizioa. 
- Flash elektronikoa: motak, ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Argazkien argiztapen-kontrola:  

• Proiektagailuak. 

• Islagailuak. 

• Osagarriak. 
- Argia kontrolatzeko elementuak eta osagarriak: 

• Fotometroak. 

• Flashmetroak. 

• Termokolorimetroak. 

• Luxmetroak. 
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- Argi-iturrien euskarriak. 
- Argiztapen-ekipoak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Elektrizitatea argazki-argiztapenean aplikatuta: 

• Konexioak. 

• Zama-kalkuluak. 

• Potentzia. 

• Banaketa. 

4. Argazkigintzako argiztapen-teknikak. 
- Argiaren noranzkoa. Argi gogorra. Argi leuna. 
- Argiztapen-eskema: 

• Norabidezko argia, aurretikoa eta 45 gradutara. 

• Norabidezko argia, aurretikoa eta 45 gradutara, efektu-argiarekin. 

• Norabidezko argia, aurretikoa eta 45 gradutara, efektu-argiarekin eta atzealdeko argiarekin. 

• Argi leuna, aurretikoa eta 45 gradutara. 

• Argi leuna, aurretikoa eta 45 gradutara, efektu-argiarekin. 

• Argi leuna, aurretikoa eta 45 gradutara, efektu-argiarekin eta atzealdeko argiarekin. 
- Kanpoaldeetako argiztapen-teknikak. 
- Giro-argia.  

• Intentsitatea. 

• Kalitatea. 

• Noranzkoa. 
- Argazkiaren hartualdian kolore-tenperaturaren kontrola erabiltzea. 
- Argi-efektuak eta -giroa: iragazkiak, difusoreak eta argi-mugatzeak. 
- Argazkigintzarako iragazkiak: motak, ezaugarriak eta iragazteko teknikak. 
- Flasharekin argiztatzeko teknikak. 
- Beirazko, metalezko eta beste material batzuetako objektuak argiztatzeko teknikak. 
- Modeloak argiztatzeko teknikak. 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
ARGAZKIAREN HARTUALDIA 
 

Kodea: UF1207 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionean izan ezik. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argazkiaren hartualdia prestatzea, elementu teknikoak doituz.  
EI1.1 Koloretako eta zuri-beltzeko argazkigintzan erabiltzen diren film komertzialen motak eta formatuak sailkatzea, 
haien ezaugarriak (azkartasuna, pikorra, latitudea, bereizmen-boterea, erantzun kromatikoa eta kontrastea, besteak 
beste) eta funtzionaltasuna deskribatuz. 
EI1.2 Kamera analogikoen eta digitalen osagaiak, kontrolak eta ezaugarri komun eta bereiziak deskribatzea, baita 
haien funtzionaltasuna ere: leiar-sistemak, bisore optikoa, diafragma eta obturadorea, fokuratzea doitzeko sistema, 
esposizioa kontrolatzeko sistema, filma eta sentsorea, LCD monitorea eta kolore-kontrola, besteak beste. 

A2: Argazkia ateratzea, zehaztutako komunikazio-helburuak lortzea bermatuko duten argazki-konposizioko teknikak erabiliz. 
EI2.1 Subjektu bat mugimenduan dagoen eta ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu batetik abiatuz, 
hartualdia egitea, hainbat obturazio-denbora erabiltzeak irudian zer efektu eragiten dituen ebaluatuz, diagramaren 
irekieraren eta eremu-sakoneran duen eraginaren arabera. 
EI2.2 Hainbat argiztapen-baldintzatan kolorea kontrolatzeko eta orekatzeko prozedurak aplikatzea, zurien oreka 
eginez, zurien kartaren bidez, eta iragazkiak erabiliz (filmaren edo hartualdiko gailu digitalaren kolore-tenperaturaren 
oreka edo konpentsazio kromatikoa). 
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EI2.3 Irudi digitalari dagokionez, argazkiaren hartualdian eragina duten faktoreak bereiztea: bereizmena, 
fotosentikortasuna, artxibo-formatua, konpresioa, kontrastearen kontrola eta araztasuna, besteak beste. 
EI2.4 Distiraren argiztapen-ekipoen eta kameraren arteko sinkronizazio-sistemak deskribatzea eta aplikatzea (kable 
bidezko konexioa edo haririk gabekoa). 
EI2.5 Publizitateko argazkien kasu praktiko bat egitean, proiektuaren dokumentu teknikoan ezaugarriak zehaztuta 
daudela, eta erregistroa teknika digital eta analogikoen bidez egiten dela: 

- Lanerako plana aztertzea, teknikarien eta artisten koordinazioa egokia izateko, eta elementu zuzentzaileak 
sartzeko, beharrezkoa balitz. 

- Efektu berezien eraginkortasuna doitzea eta aztertzea. 
- Optika, kamera, kameraren euskarria eta osagarriak muntatzea, doitzea eta aztertzea. 
- Argazkia ateratzeko gailu digitala eta ekipo informatiko espezifikoak konfiguratzea, eraginkortasun egokia 

bermatzeko. 
- Irudiaren enkoadraketa, konposizioa eta fokuratzea aztertzea, bisorearen edo ordenagailuaren 

monitorearen bidez. 
- Esposizioa doitzeko proba teknikoak egitea, argiztapenaren eskemari, hartualdiaren elementuaren 

sentikortasunari (analogikoa edo digitala), efektuei eta lortu nahi den eremu-sakonerari dagokienez. 
- Hartualdia egitea. 
- Hartualdia ebaluatzea, ezaugarri teknikoak jasotzea eta baliozkotasuna zehaztea, aurretiaz zehaztutako 

irizpideei jarraikiz. 
- Kamerak, osagarriak, emultsio fotokimikoak eta irudiak eta segurtasun-kopiak biltegiratzeko gailu digitalak 

prestatzea, datuak istripuz gal ez daitezen, eta kontserbazio- eta garraio-baldintza onak bermatzeko. 
- Laborategirako prozesatzearen eta tratamendu digitalaren agindu bat kode eta terminologia egokiekin 

betetzea. 
EI2.6 Modeloak edo interpretatzaileak dituen argazkiaren hartualdi konplexu batetik abiatuz: 

- Modeloen eta interpretatzaileen entseguak zuzentzea, aurretiaz zehaztutako komunikazio-helburuak 
lortzeko. 

- Efektu berezien eraginkortasuna doitzea eta aztertzea. 
- Esposizioa doitzeko proba teknikoak egitea, argiztapenaren eskemari, hartualdiaren elementuaren 

sentikortasunari (analogikoa edo digitala), efektuei eta lortu nahi den eremu-sakonerari dagokienez. 
- Hartualdia egitea. 
- Hartualdia ebaluatzea, ezaugarri teknikoak jasotzea eta baliozkotasuna zehaztea, aurretiaz zehaztutako 

irizpideei jarraikiz. 
- Laborategirako prozesatzearen eta tratamendu digitalaren agindu bat kode eta terminologia egokiekin 

betetzea. 

 

Edukiak: 
1. Argazki-kamera 

- Formatuak. 
- Motak. 
- Prestazioak. 
- Ezaugarriak 
- Osagaiak. Leiar-sistemak. Diafragma. 
- Obturadorea. 
- Osagarriak. 
- Gehigarriak. 
- Kontrolak: 

• Sentsorearen esposizioaren kontrola, histogramaren bidez. 

• LCD pantaila. 

• Kolorearen kontrola. 
- Erabilera. 
- Aplikazioak. 
- Argazki-kameraren funtzioak eta kontrol eragileak. 
- Kameraren eta argiztapen-ekipoaren sinkronismoak. 

• Kable bidezko konexioa. 

• Haririk gabekoa 
- Hartualdietarako ekipoak eta elementu lagungarriak. 
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2. Argazki-filmak 
- Film-motak. 
- Formatuak. 
- Konposizio teknikoa. 
- Ezaugarriak: 

• Azkartasuna. 

• Pikorra. 

• Latitudea. 

• Tarte dinamikoa. 

• Bereizmen-boterea. 

• Erantzun kromatikoa. 

• Kontrastea. 
- Argazki-emultsioak kontserbatzeko eta manipulatzeko arauak. 
- Filmak prozesatzea: ezaugarriak eta prozesuak, emultsio-motaren arabera. 
- Material fotosentikorrak positibatzeko eta handitzeko prozesua. 
- Argazki-filmen eta -kopien kalitatea kontrolatzeko teknikak. 

3. Argazki-irudiaren erregistroa 
- Irudiaren digitalizazioa:  

• Irudi-sentsorea (motak, ezaugarriak, formatua). 

• Kamera bidezko hartualdi digitalaren prozesua. 
- Irudi digitalaren ezaugarri teknikoak.  

• Neurriak. 

• Bereizmena. 

• Tonu-gama. 

• Zurien oreka. 

• Artxiboen formatua. 
- Irudi analogikoa erregistratzeko prozesua. 

4. Argazki-kamerarekin hartualdiak egiteko teknikak. 
- Fokuratzeko teknika, eta eremu-sakonera kontrolatzeko teknika. 
- Mugimenduan dauden motiboak enkoadratzeko, jarraitzeko eta fokuratzeko teknika. Kameraren kontrolen eta 

menuen konfigurazioa. 
- Kamera teknikoa:  

• Irudia kontrolatzeko aplikazioak eta eragiketak.  

• Perspektibaren kontrola. 

• Scheinflug-en legea. 

• Kamera eta hartualdirako elementu lagungarriak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Material sentikorraren eta irudia erregistratzeko euskarri digitalen kudeaketa. 

5. Argazki-esposizioaren neurketa. 
- Argiaren neurketa argazkiaren hartualdian. Parametroak. Neurketa-teknikak. 
- Argiaren intentsitatea eta kalitatea neurtzeko sistemak eta ekipoak.  

• Fotometroak. 

• Flashmetroa. 

• Termokolorimetroak. 
- Luminantzia-tarteak hartualdian.  

• Eremu-sistema.  

• Grisen karta. 
- Zurien oreka: 

• Zurien karta. 

• Kolore-tenperaturaren kontrola eta eragina, hartualdia egiteko erabilitako teknologiaren arabera. 
- Emultsioaren sentikortasuna eta esposizio-latitudea. 
- Esposizioaren kontrola eta kalkulua.  

• Obturadorea. 

• Diafragma. 

• Sentikortasuna. 

• Histograma. 
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• Esposimetroa. 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ARGAZKIAREN KALITATE-KONTROLA 
 

Kodea: UF1208 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Argazki-filmak eta -kopiak errebelatzeko prozesuaren azken emaitzak ebaluatzea, produktuaren kalitatea kontrolatzeko 
teknikak aplikatuz. 

EI1.1 Filmak prozesatzeko (zuri-beltzean eta koloretan) faseak deskribatzea, alderdi hauekin lotuz: 
- Sarrera- eta irteera-produktuak. 
- Fase bakoitzean egindako eragiketak. 
- Prozesatzeko ekipoak. 
- Erabilitako produktu kimikoak. 

EI1.2 Argazki-filmak eta -kopiak prozesatzeko erabiltzen diren bainu kimiko nagusien ezaugarriak eta funtzionaltasuna 
deskribatzea, baita haiek prestatzeko baldintza egokiak ere (tenperatura, agitazioa, segida). 
EI1.3 Material fotosentikorrak positibatzeko eta handitzeko (zuri-beltzean eta koloretan) faseak eta prozesuak 
deskribatzea, eta sarrera-produktuekin, irteera-produktuekin, fase bakoitzean egindako eragiketekin eta beharrezkoa 
den ekipo teknikoarekin lotzea. 
EI1.4 Euskarri fotosentikorren prozesaketa kimikorako sistema automatiko eta erdiautomatikoekin ekoizteko metodoak 
eta moduak deskribatzea. 
EI1.5 Kopien akabera eta handitze-prozesuak deskribatzea, azken xedearen arabera, baita prozesatzean eragindako 
akatsen zuzenketarekin duen erlazioa ere. 
EI1.6 Kopiak abiapuntuko jatorrizkotik aztertzea: 

- Zuri-beltzeko eta koloretako kopiak, handitzeak eta bikoizketak aztertzea, akats kimikoak, handitze-
akatsak, positibatze-akatsak eta manipulazio-akatsak detektatzeko, jatorrizkoekin lotuta. 

- Positiboaren kalitatea zehazten duten parametroak neurtzea (dentsitatea, kontrastea, pikorrak, lausoa eta 
kolore-oreka). 

- Kontrastean, handitze-mailan, tonu-gametan, dentsitatean, araztasunean eta kolorean egindako akatsak 
zuzentzearen beharra zehaztea. 

EI1.7 Irudi beraren hartualdiak ebaluatzea, kalitate teknikoaren eta argazki-proiektu jakinean aurrez definitutako 
ezaugarri formal eta adierazkorren arabera egokiena dena aukeratzeko: 

- Enkoadraketaren egokitasuna, enkoadraketan nahi ez den elementurik ez dagoen, eta proiektuaren 
proposamenean zehaztutako irizpide estetiko, formal eta komunikatiboak betetzen diren aztertzea. 

- Fokuratzea, esposizioa eta ondoriozko irudiak duen efektua aztertzea, argiaren intentsitatearen, 
noranzkoaren eta kontrastearen eta irudiaren itxuraren egokitasuna zehaztuz. 

- Tratamendu digitalaren bidez egin daitezkeen zuzenketak edo aldaketak proposatzea, alderdi formal edo 
tekniko jakin bat hobetzeko. 

- Irudien memoria-dokumentu bat egitea, hartualdiaren ezaugarri teknikoak eta formalak, balioztapena, akats 
posibleak eta zuzenketa-proposamenak jasoz. 

 

Edukiak: 
1. Filmen eta kopien prozesaketa 

- Filmaren azterketa: 

• Esposizioa. 

• Egoera. 

• Errebelatzeko akatsak. 

• Kontrastea. 

• Beste alderdi batzuk. 
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- Filmak prozesatzea:  

• Ezaugarri orokorrak. 

• Prestakuntza-baldintzak. 

• Prozesuak emultsio-motaren arabera. 

• Sistema automatikoak eta erdiautomatikoak. 
- Positibatze-prozesua. Faseak. Prozesuaren ezaugarriak. 
- Material fotosentikorrak handitzeko prozesua. 

2. Filmen eta kopien kalitate-kontrola 
- Tratatutako irudiaren azterketa. 
- Kontrol-irudia eta kolore-karta. 
- Akatsak adieraztea. 
- Neurri zuzentzaileen eta aldaketen zehaztapena. 
- Hartualdien ezaugarrien eta baliozkotzearen dokumentuak. 

 
 

2.4. prestakuntza-atala 
LANEKO ETA INGURUMENEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ARGAZKI-
EKOIZPENEAN 
 

Kodea: UF1209 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, laneko eta 

ingurumeneko arriskuak prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Instalazio eta ekipoetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Instalazio eta ekipoetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-arauak 
zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatu eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretarako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Euskarri bereziak, aldamioak eta energia elektrikoaren sorgailuak ongi instalatu eta doitu diren aztertzea, eta 
egonkortasuna eta tentsio eta intentsitate elektrikoa ere aztertzea.  
EI1.6 Izan litezkeen istripuetarako lehen sorospenen eskakizunak aztertzea. 
EI1.7 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, norbera babesteko ekipoak 
eta babes kolektibokoak hautatzea, kontserbatzea eta ongi erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzako teknikak aplikatzea eta zaurituak 
eramatea. 

 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasuna eta osasuna 
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- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Lana eta osasuna. 

• Lan-arriskuak. 

• Arrisku-faktoreak. 

• Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak.  

• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua.  
- Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

• Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  

• Laneko ingurumenarekin lotzen diren arriskuak.  

• Lan-kargatik eratorritako arriskuak. 

• Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak.  

• Norbera babestea eta babes kolektiboa.  

• Langileen osasuna kontrolatzea. 
- Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak.  

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  

• Lanaren prebentziozko antolakuntza: oinarrizko errutinak. 

• Dokumentazioa: jasotzea, prestatzea eta artxibatzea. 
- Larrialdi-egoeretako eta ebakuazioetako jarduerak.  

• Istripu-motak. 

• Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 

• Lehen laguntzak. Sorospena. 

• Larrialdi-egoerak. 

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

• Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

2. Argazkigintza-jardueraren arrisku espezifikoak. 
- Arrisku-faktoreak: arriskuaren pertzepzioa. 
- Prebentzio- eta babes-neurriak. Segurtasunerako ekipamendua. Arretak materialarekin. 
- Lanaren antolaketa segurua.  
- Arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak:  

• Eszenografiari eta argazkien hartualdiari dagozkienak. 

• Argiztapen-eragiketei dagozkienak.  
- Ingurumen-arriskuak prebenitzeko arauak eta gomendioak: hondakinak tratatzeko metodoak eta prozedurak. 

 

 

 

 

 

 

3. prestakuntza-modulua: 
IRUDI DIGITALEN TRATAMENDUA 

 

Kodea: MF0928_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0928_2 Irudiak digitalizatzea, eta tratatzea, aplikazio informatikoen bidez. 

 

Iraupena: 190 ordu 
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3.1. prestakuntza-atala 
KOLOREAREN KUDEAKETA PROZESU FOTOGRAFIKOAN 
 

Kodea: UF1210 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Digitalizazio-programetan eta irudiak tratatzeko programetan kolorearen kudeaketa mantentzeko eta bermatzeko 
prozedurak aplikatzea, hainbat ekoizpen-inguruneren simulazioa eginez. 

EI1.1 Kolorearen eta haren pertzepzioaren oinarriak, eta hartualdietarako, ikusteko eta erreproduzitzeko gailu 
fisikoekiko mugak deskribatzea. 
EI1.2 Ekoizpen-prozesuan kolorea erreproduzitzeari buruzko UNE eta ISO gomendioak ezagutzea. 
EI1.3 Digitalizazio-ekipoak eta irudiak tratatzeko ekipoak prestatzea, funtzionamendu-baldintza egokietan jartzeko, 
fabrikatzaileen gomendioei eta emandako gailuetako kolore-kudeaketako prozedura tekniko bati jarraikiz: 

- Digitalizazio-gailuak eta irudiak ikusteko gailuak kalibratzea eta ezaugarriak zehaztea, eskuragarri dauden 
metodo objektiboen bidez, eta tresna egokiak erabiliz. 

- Gailuen inprimaketa-profilak sortzea, aplikazio egokien bidez. 
- Aplikazio informatikoak hainbat ingurune grafikotan profilak egoki kudeatzeko konfiguratzea. 

EI1.4 Kontrol-neurketak egitea, emandako ekipoetan eta materialetan kolorimetroak eta espektrofotometroak erabiliz, 
eta emandako prozedura-argibide batzuei jarraikiz. 
EI1.5 Aplikazio informatikoen kolore-kudeaketa konfiguratzea, emandako ekoizpen-agindu batean zehaztutako kolore-
fluxua kontuan izanik. 

A2: Irudien bitarteko eta amaierako probak egitea, irteera-gailu egokiak erabiliz, eta kalitatea eta zehaztasuna aztertuz. 
EI2.1 Kolorearen eta haren pertzepzioaren oinarriak, eta gailu fisikoekiko mugak deskribatzea. 
EI2.2 Ekoizpen-prozesuan kolorea erreproduzitzeari buruzko UNE eta ISO gomendioak ezagutzea. 
EI2.3 Proba-gailuak kalibratzeko prozesua identifikatzea. 
EI2.4 Proben kalitate-kontrola egiteko behar diren elementuak eta tresnak zehaztea. 
EI2.5 Proben gailu sortzaileak kalibratzea, erantzunean egonkortasuna lortzeko, eta konfigurazio bakoitzerako 
lortutako emaitzen errepikakortasuna bermatzeko. 
EI2.6 Proba-gailuen kalitate-kontrola egitea, ereduak eta neurketak egiteko beharrezko tresnak (dentsitometroa edo 
espektrofotometroa) ongi erabiliz. 
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten ekoizpen-aginduak interpretatzea, eta azken inprimatze-prozesua 
eta haren ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.8 Probak egitea, ildo egokiak aplikatuz, azken erreprodukzioaren baldintzekiko ahalik eta leialenak diren 
emulazioak lortzeko. 
EI2.9 Probak egitea, proba-gailu optimoa erabiliz, emandako ekoizpen-aginduan zehaztutako proba-motaren eta 
haren kalitatearen eta helburuaren arabera. 
EI2.10 Artxibo digitalak lortutako probekin alderatzea, eta bat datozen eta zehatzak diren aztertzea. 
EI2.11 Probak aztertzea, inprimatzeko prozesuaren berezko anomalia teknikorik ez duten eta gailurako zehaztutako 
gutxieneko kalitate-irizpideak betetzen diren ikusteko. 
EI2.12 Lortutako proben kalitatea aztertzea, beharrezko erregistro-elementuen eta neurketa-tresnen (dentsitometroa 
edo espektrofotometroa) bidez. 
EI2.13 Erabilitako lehengaien ezaugarriak eta kalitatea aztertzea, erabilera lortu beharreko proba-motaren arabera 
ebaluatuz. 

 

Edukiak: 
1. Kolorearen erreprodukzioa 

- Gizakiaren ikusmena: kolorearen pertzepzioaren fenomenoak. 
- Kolorearen interpretazioa. 
- Espazio kromatikoak eta kolore-ereduak. 
- Koloreak ordenatzeko sistemak. Kartak. Kolore-liburutegiak. 
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- Kolorea erreproduzitzeko teknikak:  

• Lineatura. 

• Angeluazioa. 

• Puntu-ehunekoak. 

• Trama-puntuaren osaera. 

• Tramatze-teknikak. 

2. Kolorearen kudeaketa mantentzeko prozedurak. 
- Kolorearen kudeaketa: 

• Sistemak. 

• Funtzionamendua. 

• Osagaiak. 

• Konfigurazioa aplikazio informatikoetan. 
- Kolorearen administrazioa sistema eragileetan eta aplikazioetan. 
- Kolorea administratzeko lan-fluxuak. 
- Kalitatea neurtzeko eta kontrolatzeko tresnak:  

• Dentsitometroak. 

• Kolorimetroak. 

• Espektrofotometroak. 
- Monitoreen profilak kalibratzea eta sortzea: 

• Luminantzia. 

• Distira. 

• Kontrastea. 

• Kolore-tenperatura. 

• Gamma. 

• ∆E balioak.  

• Profila baliozkotzea. 
- Balio kromatikoen kalitatearen neurketa kolorea kudeatzeko prozeduretan. 
- Kolorea zehazteko eta kudeatzeko gomendioak: UNE eta ISO arauak. 
- Argi normalizatua:  

• UNE eta ISO arauak. 

• Tenperatura. 

• Argiaren kalitatea. 

• Argiaren intentsitatea. 

• Ingurunea. 

3. Aurreinprimaketako probak 
- Proba-motak:  

• Kokapen-probak. 

• Zuzenketa-probak. 

• Kolore-probak. 

• Ezarpen-probak. 
- Proba-sistemak: motak eta ezaugarriak. 
- Kolore-probak pantailan: 

• Bisualizazio-baldintzak. 

• Erreproduzitu daitekeen gamatik kanpo dauden koloreak. 

• Koloreen doikuntza aurreikuspegiaren arabera. 

• Irudi inprimatuaren eta pantailako irudiaren arteko erkaketa. 
- Proba-sistemen kalibrazioa eta profilaketa. 
- Aurreinprimaketako proben kalitate-kontrola:  

• Kontrol-elementuak.  

• Kontrol-zerrendak eta -adabakiak. 

• Erregistro-elementuak. 

• Eskalak. 
- Neurketa dentsiometrikoak eta kolorimetrikoak. 
- Probak lortzeko arauak eta gomendioak (UNE eta ISO). 
- Inprimatze-sistemak. 
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- Tramaren ezaugarriak:  

• Lineatura. 

• Trama-angeluak. 

• Trama-puntuaren osaera. 

• Ehunekoa. 
- Tramatze-teknikak:  

• Konbentzionalak. 

• Irrazionalak. 

• Estokastikoak. 

• Hibridoak. 
 
 

3.2. prestakuntza-atala 
IRUDI FOTOGRAFIKOEN DIGITALIZAZIOA ETA HARTUALDIA 
 

Kodea: UF1211 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Tratamendu digitala eman aurretik jatorrizkoak prestatzeko eragiketak egitea, ezaugarrien arabera sailkatuz, eta 
ekoizpen-agindu baten argibideak kontuan izanik. 

EI1.1 Ekoizpen-agindu batean erabilitako ikurrak eta terminologia ezagutzea. 
EI1.2 Emandako produkzio-agindu batetik abiatuz, inprimatzeko sistema, inprimagailuaren konfigurazioa lortzeko 
sistema eta lan-fluxua ezagutzea. 
EI1.3 Argazki-proiektu batetik eta ekoizpen-agindu batetik abiatuz, hainbat euskarritako jatorrizkoetan:  

- Jatorrizkoen egoena ona aztertzea. 
- Erreprodukzioaren edo tratamendu digitalaren bideragarritasuna baloratzea. 
- Jatorrizkoak euskarriaren arabera sailkatzea: gardenkiak, opakuak eta jatorrizko inprimatuak. 

EI1.4 Jatorrizko digital batzuk izanik, eta ekoizpen-prozesuari, proba-ekipoei eta dagozkien profilei buruz emandako 
argibideak kontuan izanik, ezaugarri hauek egokitzea: 

- Kolorearen modua. 
- Bereizmena. 
- Kolorearen bizitasuna. 
- Artxiboaren formatua: tiff, jpg, raw, dng, pdf eta eps, besteak beste. 
- Irudi digitalaren neurriak. 

A2: Digitalizazio-prozeduretan eta irudiak tratatzeko prozesuetan ekipo eta aplikazio informatikoak erabiltzea. 
EI2.1 Proiektu grafiko jakinetako irudien digitalizazio- eta tratamendu-prozesuen faseak lotzea eta sekuentziatzea. 
EI2.2 Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko ekipoen ezaugarriak eta funtzionamendua ezagutzea eta deskribatzea. 
EI2.3 Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko aplikazioen ezaugarriak eta prestazioak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI2.4 Emandako espezifikazio tekniko batzuetatik abiatuz, irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko zer ekipo eta aplikazio 
informatiko behar diren zehaztea. 
EI2.5 Argazki-proiektu batetik eta bezeroaren espezifikazioetatik abiatuz:  

- Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko ekipoak trebetasunez erabiltzea. 
- Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko aplikazio informatikoak nahikotasunez eta erraz erabiltzea. 

EI2.6 Digitalizazio-programen aukerak eta parametroak deskribatzea. 

A3: Irudiak digitalizatzea, irizpide teknikoak emandako produktuen beharren eta haiek erreproduzitzeko prozesuen arabera 
aplikatuz. 

EI3.1 Hainbat jatorrizko identifikatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.2 Jarrizkoak erreproduzitzeko beharrak azaltzea: lerroko jatorrizkoa, gris-eskala, kolorea eta bektoriala. 
EI3.3 Irudi digitalen ezaugarriak deskribatzea. 
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EI3.4 Irudiak digitalizatzeko eta tratatzeko prozeduretan, datu digitalak esportatzeko eta biltegiratzeko erabiltzen diren 
artxibo-formatuen ezaugarriak azaltzea. 
EI3.5 Emandako jatorrizkoetan akatsak eta anomaliak aurkitzea eta zehaztea. 
EI3.6 Argibide tekniko batzuk eta jatorrizko batzuk ematen direla:  

- Digitalizatu beharreko irudien kalitatea aztertzea. 
- Jatorrizkoak euskarri analogikoaren (opakoa edo gardena) eta digitalaren arabera identifikatzea eta 

bereiztea. 
- Jatorrizkoak geroko erreprodukzioaren, artxibo-formatuen (biten mapa, edo formatu bektoriala) eta 

moduaren (lerroa, gris-eskala, edo kolorea) arabera identifikatzea eta bereiztea. 
- Kalitatearen edo lanaren espezifikazioen arrazoiengatik tratamendua beharko duten jatorrizkoak zehaztea. 
- Argazkien muntatzeak osatuko dituzten jatorrizkoak zehaztea/identifikatzea. 
- Zer ekipo eta aplikazio informatiko behar diren zehaztea. 

EI3.7 Argibide tekniko batzuk eta jatorrizko batzuk ematen direla:  
- Jatorrizkoak garbitzea eta digitalizazio-euskarrian jartzea. 
- Digitalizazioaren tamaina eta bereizmena kalkulatzea, inprimagailuaren erreprodukzioaren eta forma 

lortzeko teknologien arabera. 
- Digitalizazio-programaren parametroak konfiguratzea, jatorrizkoaren eta lortu nahi den azken produktuaren 

ezaugarriak kontuan izanik. 
- Espezifikazio teknikoetan zehaztutako kolore-profilak aukeratzea. 
- Espezifikazio teknikoei jarraikiz egokia den enkoadraketa egitea. 
- Digitalizazio-prozesuan kolorea zuzentzeko parametroak zehaztea, jatorrizko irudien kolorea hobetzeko. 
- Irudiak digitalizatzea. 
- Irudiak biltegiratzea, zehaztutako irteera-bitartekoaren arabera egokia den artxibo-formatua erabiliz. 
 

Edukiak 
1. Jatorrizko argazkiak prestatzea 

- Jatorrizko motak, Sailkapena. Ezaugarriak. 
- Irudien liburutegiak. 
- Irudiaren ebaluazio teknikoa. 
- Irudiak markatzeko teknikak. 
- Artxibo digitalen doitzeak: 

• Kolorearen modua. 

• Neurriak. 

• Bereizmena. 

• Kolorearen bizitasuna. 

• Hedadura.  

• Neurria. 

2. Irudiak digitalizatzea 
- Irudia hartzeko printzipioak: 

• Fotobiderkatzailea. 

• Bayer-en maskara. 

• CMOS. 

• CCD. 

• Beste sentsore batzuk: 
- Irudiak hartzearen ezaugarriak:  

• Atalasea. 

• Dentsitate optikoa. 

• Tarte dinamikoa. 

• Kolorearen bizitasuna. 

• Interpolazioa. 
- Bereizmena:  

• Kontzeptua. 

• Beharrak. 

• Kalkulua. 

• Aplikazioa. 
- Eskaner-motak, eta funtzionamendua. 
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- Digitalizazio-aplikazioen printzipioak, ezaugarriak eta erabilera. 
- Kolorearen administrazioa konfiguratzea digitalizazio-aplikazioetan. 
- Irudiak hartzean eta digitalizatzean irudia zuzentzeko eta doitzeko teknikak. 
- Irudiaren kalitatea:  

• Kolorearen bizitasuna. 

• Zurien doikuntza. 

• Kolore-gama. 

• Kontrastea goiko argietan eta itzaletan. 

• Bitarteko tonuak. 

 
 
3.3. prestakuntza-atala 
IRUDI FOTOGRAFIKOEN TRATAMENDU DIGITALA 
 

Kodea: UF1212 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudien tratamendu digitala egitea, aplikazio informatikoen bidez, azken produktuaren, bitartekoaren edo zehaztutako 
euskarriaren eta emandako argibide tekniko batzuen arabera optimizatzeko. 

EI1.1 Emandako irudien ezaugarriak eta mugak formatuaren ezaugarrien arabera deskribatzea. 
EI1.2 Argibide tekniko batzuk eta jatorrizko batzuk ematen direla: 

- Bereizmena eta/edo tamaina aldatzea, irudiak tratatzeko aplikazioen bidez, beharrezko kalitateari eutsiz, 
azken produktuaren arabera. 

- Espezifikazio teknikoetan zehaztutako enkoadraketak egitea, irudiak tratatzeko aplikazioen bidez. 
- Irudien profilak bihurtzea, espezifikazio teknikoetan zehaztutako irizpideei jarraikiz. 
- Irudi digitalak ekoizpen-prozesurako egokia den artxibo-formatuan biltegiratzea. 

EI1.3 Emandako jatorrizko argazki digitaletatik abiatuz, akats kromatikoak detektatzea eta zehaztea: nagusiak, gris-
balantzea eta beste. 
EI1.4 Espezifikazio tekniko batzuk eta jatorrizko digital batzuk izanik, irudien kolore-zuzenketa egitea, irudiak 
tratatzeko aplikazioen bidez: 

- Tonu-gama aztertuz. 
- Argiaren eta itzalen balioak doituz. 
- Bitarteko tonuak doituz. 
- Kolore nagusiak kenduz. 
- Koloreak orekatuz. 
- Irteerarako neurriak eta bereizmena doituz. 
- Irudiak fokuratuz, beharrezkoa den heinean. 
- Kolorea irteeraren arabera administratuz. 

EI1.5 Espezifikazio tekniko batzuk eta jatorrizko digital batzuk izanik, irudiei ukituak ematea, irudiak tratatzeko 
aplikazioen bidez: 

- Digitalizazio-prozesuaren berezkoak diren ezpurutasunak kenduz. 
- Irudien atal hondatuei ukituak emanez. 
- Espezifikazio teknikoetan zehaztutako elementuak kenduz: 
- Atzealdeak luzatuz edo ordeztuz. 

A2: Irudien muntatzeak egitea, aplikazio informatikoen bidez, bat-egite leun eta hautemanezinak lortuz. 
EI2.1 Fotomuntatzeen aplikazioetan kolorea konfiguratzeko prozesua deskribatzea. 
EI2.2 Irudien muntaketa digitaleko teknikak zehaztea. 
EI2.3 Aurretiaz emandako argibide eta bozeto batzuetan kolore-oreka, -harmonia eta -naturaltasunaren ezaugarriak 
zehaztuta dituzten irudi batzuetatik abiatuz, muntatzea egitea, eragiketa hauek kontuan izanik: 

- Muntatzean erabiltzeko irudi egokienak aukeratzea. 
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- Aukeratutako irudiak prestatzea, fotomuntatzerako beharrezkoak diren neurri, bereizmen eta 
enkoadraketak kalkulatuz. 

- Aukeratutako irudien kolore-moduak eta -profilak zehaztutako kolore-fluxura doitzea. 
- Artxibo-formatu egokia aukeratzea, geroko muntatzerako ahalik eta informazio gehiena mantenduz. 
- Aukeratutako irudietan beharrezkoak diren ukituak ematea, azken muntatzea kontuan izanik. 
- Maskarak eta mozketak egitea aukeratutako irudietan, azken muntatzea kontuan izanik. 
- Irudiak aurretiaz emandako argibideen eta bozetoen arabera muntatzea. 
- Bat-egite hautemanezina lortzeko beharrezkoak diren argi- eta itzal-doikuntzak egitea. 
- Irudien kolorea doitzea, fotomuntatzearen kromatizitate uniformea lortzeko. 
- Lanaren ezaugarrien arabera egokiena den formatuan artxibatzea. 

EI2.4 Bozeto batetik abiatuz, bi irudi gainjartzea/bateratzea: 
- Bozetora doitzeko beharrezkoak diren enkoadraketak egitea. 
- Irudien tamaina eta bereizmena doitzea, azken muntatzera egokitzeko. 
- Bat-egite leun eta hautemanezina lortzeko irudiek duten gaitasun optimoa baloratzea. 
- Irudiak batzeko beharrezkoak diren maskarak sortzea. 
- Fotomuntatzea disimulatzeko egokiak diren tresnak erabiliz bateratzea irudiak. 
- Irudien argiak eta itzalak berdintzea. 
- Muntatzea osatzen duten irudien kolorea doitzea. 

A3: Grafiko bektorialak egitea eta aldatzea aplikazio informatikoen bidez, azken produktura eta ekoizpen-prozesura 
egokitzeko. 

EI3.1 Grafiko bektorialen ezaugarriak deskribatzea. 
EI3.2 Grafiko bektorialentzako artxibo-formatuen ezaugarriak eta mugak deskribatzea. 
EI3.3 Grafiko bektorialak egitea, marrazketa bektorialeko aplikazioen bidez, emandako bozetoetatik abiatuz. 
EI3.4 Grafiko bektorialak erreproduzitzea, marrazketa bektorialeko aplikazioen bidez, biten mapen jatorrizkoetatik 
abiatuz. 
EI3.5 Grafiko bektorialak aldatzea, erreprodukziorako optimizatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten 
proiektu grafikoen espezifikazio teknikoen arabera. 
EI3.6 Grafiko bektorialen egokitzapena balioztatzea, koloreen definizioa emandako espezifikazio teknikoetako 
koloreen espezifikazioetara egokitzen den aztertuz. 
EI3.7 Grafiko bektorialen funtzionaltasuna ebaluatzea, elementu guztiak dauden eta zehatzak diren aztertuz, eta 
emandako espezifikazio teknikoei eta bozetoei jarraikiz. 
EI3.8 Marrazki bektorialak definitutako ekoizpen-fluxurako egokia den artxibo-formatuan gordetzea. 
 

Edukiak: 
1. Irudiei ukituak ematea, aplikazio informatikoen bidez. 

- Irudi digitalaren ezaugarriak.  
- Bereizmenaren eta interpolazioaren mugak. 
- Doikuntzak: 

• Kontrastea. 

• Gris-oreka. 

• Kolore-oreka. 

• Distira. 

• Asetasuna. 
- Iragazkiak:  

• Destramatzea. 

• Fokuratzea/desfokuratzea. 
- Efektuak:  

• Ukituak. 

• Kolore-moteltzeak. 

• Bat-egiteak. 

• Sakonerak. 
- Irudi-artxiboen formatuak:  

• Ezaugarriak eta aplikazioak.  

• Konpresioko printzipioak eta algoritmoak. 
- Irudiaren tratamendu digitalerako aplikazioak. Printzipioak. Ezaugarriak Erabilera. 
- Kolorearen administrazioaren konfigurazioa irudien tratamendu digitalerako aplikazioetan. 
- Aukeratzeko eta maskarak jartzeko teknikak. 
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- Kolorea zuzentzeko teknikak eta tresnak. 
- Argazkiei ukituak emateko metodoak eta tresnak. 

2. Irudi digitalen muntatzea 
- Irudien prestaketa:  

• Irudien aukeraketa. 

• Dimentsioen, bereizmenaren eta enkoadraketaren kalkuluak. 

• Kolorearen eta profilen moduak doitzea. 
- Irudien muntatze digitalerako teknikak: 

• Maskarak eta ebaketak. 

• Irudiak batzea. 

• Argiak eta itzalak. 

• Kolorearen azken doikuntza. 

3. Grafiko bektorialak 
- Grafiko bektorialen ezaugarriak. 
- Bezier kurbak. Ezaugarriak. Portaera. 
- Marrazki bektorialeko prozedurak. Grafikoak egitea. 
- Marrazketa bektorialeko aplikazioak. Printzipioak. Ezaugarriak. Erabilera. 
- Kolorearen administrazioa konfiguratzea marrazketa bektorialeko aplikazioetan. Konfigurazio-balioak. 
- Kolorearen konbertsioa grafiko bektorialetan. 
- Artxibo bektorialen formatuak: ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Kalitatearen egiaztapena.  

• Bitarteko kolore-probak. 

• Pantailako probak.  

• Kolore-probak. 

 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
IRUDI FOTOGRAFIKOEN AKABERA ETA KONTSERBAZIOKO AZKEN 
PROZESUAK 

 

Kodea: MF1419_3 

 

Gaitasun-erreferentea: UC1419_3 Irudiak eta material fotografikoak entregatzeko, artxibatzeko eta 

kontserbatzeko prozesuak bermatzea. 
 

Iraupena: 50 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Prozedura zehatzak erabiltzea argazki-produktuen bitarteko fasea edo amaierako entrega baliozkotzeko. 
EI1.1 Kopiak eta handitzeak azken xedearen arabera aurkezteko erabiltzen diren argazki-euskarriak eta haien 
erabilerak ezagutzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Kopia batean edozein akats fisiko detektatzea (marrak, hautsa, olioak edo aurretik egin diren prozesuetan 
pilatutako materiala), eta material egokiak erabiliz konpontzea (espraiak, pintzelak, disolbatzaileak edo ultrasoinuak), 
akabera perfektua lortu arte. 
EI1.3 Argazkien esposizioa, fokua, pikorra, dominanteak, kontrastea eta egoera fisikoa aztertzea, argi-mahaian edo 
argiztapen-baldintza egokietan ikusiz. 
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EI1.4 Jatorrizko bat (paperezkoa, negatiboa edo diapositiba) jatorrizko horretatik lortutako kopia batekin alderatzeko 
behaketa- eta argiztapen-baldintza egokiak zehaztea, eta, ondoren, lortutako fideltasun-mailaren diagnostikoa egitea. 
EI1.5 Aurretiaz zehaztutako baldintza batzuetatik abiatuz, amaitutako irudi batzuk ebaluatzea, eskatutako kalitate-
parametroetara egokitzen diren zehazteko, eta, beharrezkoa denean, zuzentzeko edo errepikatzeko neurri 
zuzentzaileak zehazteko. 
EI1.6 Argazki-proiektu batetik abiatuz, emandako irudi digital batzuetarako eskatutako parametroak aztertzea, 
proiektuaren parametroetara doitzen diren zehazteko, eta hauek identifikatzeko: 

- Kolorearen modua: RGB, CMYK, LAB edo beste. 
- Kolorearen bizitasuna: 8 edo 16 bit kanaleko. 
- Irudiaren tamaina (inprimatzeko doitze egokia). 
- Bereizmena unitateetan: DPI eta PPI. 
- Kolore-profila: sRGB, Adobe 1998 eta beste. 
- Artxibo-formatua: JPEG, RAW eta TIFF, besteak beste. 

EI1.7 Eskuragarri dauden kolore-proba ziurtatuak deskribatzea, ondorengo prozesuetan kalitatea bermatuko dutenak, 
eta horiek sortzeko beharrezkoak diren artxibo-formatuak, artxibo-tamainak eta kolore-moduak zehaztea. 
EI1.8 Argazki-kopien akaberen eta babesen prozedurak deskribatzea: markoan jartzea (metalezkoa, plastikozkoa eta 
islapenen kontrako beira), passe-partoutak, foam gaineko muntatzeak, tefloizko lamina-geruza, bilgarriak eta beste. 
EI1.9 Argazkigintzan erabiltzen diren irudi digitalen euskarri informatikoen berezitasun teknikoa, erabilgarritasuna eta 
komenigarritasuna bereiztea: CDa, DVDa, kanpoko disko gogorra, poltsikoko unitate ateragarria eta Internet bidez 
bidaltzea, besteak beste. 

A2: Material fotografikoak mantentzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren teknikak aztertzea. 
EI2.1 Kasu praktikoetan, argazkiekin edo filmekin kontaktuan jarritako material batzuen (passe-partoutak, atzealdeak 
eta kartoi meheak, besteak beste) efektua aztertzea, kontserbazioa zailduko duten substantzia azidorik dagoen 
aztertzeko. 
EI2.2 Emultsio fotokimikoak biltegiratzeko sistema egokienak baloratzea, kontserbazioa eta irisgarritasuna 
bermatzeko. 
EI2.3 Jatorrizkoen (diapositibak, formatu handiko argazkiak eta euskarri lodiko argazkiak, besteak beste) sailkapena, 
babesa, erakusketa eta biltegiratzea egiteko prozedura egokiak aplikatzea. 
EI2.4 Material fotografiko batzuetatik abiatuz, ongi kontserbatzeko beharrezkoak diren teknikak aplikatzea:  

- Argiaren, tenperaturaren eta hezetasunaren giro-baldintzak identifikatzea, besteak beste. 
- Dagozkien tresnen irakurketak egitea, eta aldatu behar diren parametroak aztertzea. 
- Kontrol-ekipoak ongi kontserbatzeko doitzea. 

EI2.5 Erabiltzen diren baliabideen erabilera-metodoak deskribatzea, material fotografikoa kontserbatzeko egokiak ez 
diren giro-baldintzak zuzentzeko: zeharkako argia, biserak, bola lehorrak, hozte-aparatua eta silize-gela, besteak 
beste. 

A3: Material fotografikoa artxibatzeko eta katalogatzeko dauden sistemak aztertzea, artxiboen, fototeken eta irudi-bankuen 
antolakuntza-tekniken irizpideak aplikatuz. 

BI3.1 Aurrez zehaztutako kasuetan, material fotografikoa (filmak, paperak eta euskarri informatikoak) identifikatzeko 
sistema egokiena aplikatzea, teknika hauek erabiliz, besteak beste: etiketatzea, datuak txantiloi estandarretan 
jasotzea eta sistema alfanumerikoen diseinua eta aplikazioa. 
EI3.2 Material fotografikoa sailkatzeko eta artxibatzeko sistema estandarizatuak erabiltzea, orri esekiko 
artxibategietan, uztai-albumetan, metalezko artxibategietan... sartutako orri gardenetatik abiatuz. 
EI3.3 Artxibo digitalen kopiak egitea ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituzten kasu praktikoetan, biltegiratzeko 
protokolo eta prozedura zehatzei jarraikiz, gero aurkitzeko eta erabiltzeko aukera ematen duten irizpideak aplikatuz. 
EI3.4 Datu-base informatiko bat antolatzea, edozein irudi aurkitzea, eskuratzea eta txikian ikustea bermatzeko, hitz 
gakoen, kodeen eta beste datu batzuen bidez. 
EI3.5 Irudi digitalak gordetzeko artxibo estandarizatuen formatuen ezaugarriak lotzea eta deskribatzea, eta kasu 
bakoitzerako egokiena iradokitzea, konpresioa, kalitatea, tamaina eta etorkizuneko erabilerak kontuan izanik. 
EI3.6 Irudien artxibo digitalak biltegiratzeko euskarri egokiena aukeratzea, iraunkortasuna, segurtasuna eta hartutako 
espazio informatikoa eta eskuragarri dagoena kontuan izanik. 
 
 

Edukiak: 

1. Argazki-produktu amaituaren kalitatea ebaluatzeko teknikak 
- Argazki-proiektuen akabera eta entrega faseetan erabilitako argazki-euskarrien (konbentzionalak eta digitalak) 

ezaugarriak, eta motak. 
- Argazkien euskarrietan akatsak eta asaldurak detektatzeko prozedurak. 
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- Argazki-kopietako akatsak garbitzeko eta konpontzeko teknikak:  

• Espraiak. 

• Pintzelak. 

• Disolbatzaileak. 

• Xaboiak. 

• Ultrasoinuak. 

• Beste batzuk. 
- Argazkien kolorea eta kalitatea edozein euskarritan ebaluatzeko prozedurak. 
- Material fotografikoak ebaluatzeko erabiltzen diren elementuak:  

• Fokuak. 

• Argi-mahaiak. 

• Elementu optikoak. 
- Irudi digitalen azken entregaren ezaugarriak.  

• Kolorearen modua. 

• Irudiaren tamaina. 

• Bereizmena. 

• Kolore-profila. 

• Artxiboen formatua. 
- Irudi digitalen parametroen kontrola, handitzearen azken neurrien arabera. 
- Irudi baten azken kolorearen fideltasuna kontrolatzeko prozedurak, hartualditik inprimatu arte. 
- Argazkiei akabera emateko sistema eta prozedura estandarizatuak hainbat euskarritan. 
- Biltzeko teknikak, argazki-produktuaren entregan aplikatuta. 

2. Material fotografikoaren kontserbazioa 
- Substantzia azido edo korrosiboen efektuak argazki-euskarrietan edo -osagarrietan. 
- Materialen iraupena laburtzen duten substantziak detektatzeko sistemak. 
- Argazki-euskarriak babesteko eta biltegiratzeko teknikak.  
- Material fotografikoaren kontserbazioaren kontrola:  

• Argi-baldintzak. 

• Tenperatura. 

• Hezetasuna. 
- Material fotografikoak kontserbatzeko baldintzak kontrolatzeko erabiltzen diren tresnak. Luxmetroak. Fotometroak. 

Psikrometroak. Higrometroak. Termometroak. 

3. Material fotografikoak artxibatzeko sistemak 
- Inprimatutako argazkiak identifikatzeko prozedura, hainbat teknikaren bidez. Etiketatzea. Gutun-azalak. 

Markotxoak.  
- Argazki digitalak euskarri informatikoan identifikatzeko prozedurak. 
- Inprimatze-sistemak.  

• Kopia kimikoa. 

• Giclée kopia.  

• Euskarriak. 

• Iraunkortasuna. 
- Euskarri fisikoko material fotografikoak sailkatzeko eta artxibatzeko sistema estandarizatuak. 
- Datu-base digitalen printzipioak, ezaugarriak, konfigurazioa eta erabilera. 
- Artxibo-formatuak:  

• Aplikazio-motak. 

• Konpresio-prozedurak. 

• Mugak. 
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5. prestakuntza-modulua: 
ARGAZKI-EKOIZPENEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0254 

 

Iraupena: 80 ordu 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Irudiak digitalizatzea eta tratatzea, aplikazio informatikoak erabiliz. 
EI1.1 Digitalizazio-programaren parametroak konfiguratzea. 
EI1.2 Kolore-profilak aukeratzea. 
EI1.3 Enkoadraketa egokia egitea. 
EI1.4 Irudiak artxibo-formatu egokia erabiliz biltegiratzea. 
EI1.5 Irudien kolorearen eta ukituen zuzenketak egitea, irudiak tratatzeko aplikazioen bidez. 
EI1.6 Kalitate-kontrola egitea proba-gailuan. 

A2: Irudien eta grafiko bektorialen muntatzeak egitea, aplikazio informatikoen bidez. 
EI2.1 Aukeratutako irudiak fotomuntatzea egiteko prestatzea. 
EI2.2 Aukeratutako irudietan beharrezkoak diren ukituak ematea. 
EI2.3 Irudiak aurretiaz emandako argibideen eta bozetoen arabera muntatzea. 
EI2.4 Argien, itzalen eta koloreen doikuntzak egitea. 
EI2.5 Muntaketa formatu egokienean artxibatzea. 
EI2.6 Grafiko bektorialak aldatzea, hobeto erreproduzitzeko. 

A3: Argazki-proiektu bat diseinatzea eta haren plangintza egitea, eszenaratzea presatuz, eta ekoizpen-prozesuaren eta 
aurrekontuaren plangintza eginez. 

EI3.1 Argiztapen-eskema bat diseinatzea, argazki-proiektuaren eskaerak kontuan izanik. 
EI3.2 Kokalekuak bilatzea eta aukeratzea. 
EI3.3 Lanerako plan bat egitea. 
EI3.4 Argazki-proiekturako beharrezkoak diren hornitzaileak bilatzen eta baliabideak kontratatzen laguntzea. 
EI3.5 Aurrekontua egiten laguntzea. 

A4: Argazkiaren eszenaratzea prestatzea, eta argazkiaren hartualdia egitea, zehaztu diren komunikazio-helburuak lortzea 
bermatuko duten argazki-konposizioko teknikak erabiliz. 

EI4.1 Eszenografia egokitzeko prozesua egitea, eszenaratzea burutzeko eta gero hartualdia egiteko. 
EI4.2 Efektu bereziak eszenaratzean txertatzeko prozesua egitea. 
EI4.3 Optika, kamera, kameraren euskarria eta osagarriak muntatzea, doitzea eta aztertzea. 
EI4.4 Argazkia ateratzeko gailu digitalak eta ekipo informatiko espezifikoak konfiguratzea. 
EI4.5 Enkoadraketa, konposizioa eta irudiaren fokuratzea aztertzea. 
EI4.6 Esposizioa doitzeko probak egitea. 
EI4.7 Argazkia ateratzea. 
EI4.8 Hartualdia ebaluatzea, ezaugarri teknikoak jasotzea eta baliozkotasuna zehaztea. 

A5: Argazki-irudiaren azken akabera- eta kontserbazio-prozesuak egitea. 
EI5.1 Amaitutako irudien ebaluazioa egitea. 
EI5.2 Jatorrizkoak sailkatzea, babestea eta biltegiratzea. 
EI5.3 Argazki-materiala identifikatzea. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 
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Edukiak: 
1. Irudien digitalizazioa eta tratamendu digitala 

- Kolorearen administrazioaren konfigurazioa. 
- Hartualdia eta digitalizazioa. 
-  Irudiaren zuzenketa eta doitzea. 
- Irudiaren tratamendu digitalerako aplikazioen erabilera. 
- Argazkiei ukituak emateko metodo eta tresnen erabilera. 
- Kalitatea aztertzeko probak. 

2. Irudiak muntatzea eta grafiko bektorialak egitea 
- Irudien tamainaren eta bereizmenaren doikuntza. 
- Irudien muntaketa digitalerako tekniken erabilera. 
- Irudien bat-egitea eta muntatzea. 
- Argien eta itzalen doikuntza. 
- Kolorearen azken doikuntza. 
- Grafiko bektorialak egitea. 
- Kolorearen konbertsioa grafiko bektorialetan. 

3. Ekoizpen-prozesuaren plangintza 
- Argazki-eskaeraren kudeaketa eta plangintza. 
- Lanerako plan bat egitea. 
- Zerbitzuen eta giza baliabideen eta baliabide materialen kontratazioa. 
- Ekoizpen-orrien prestaketa.  
- Kokalekuen baimenen kudeaketa. 
- Aurrekontuak prestatzeko tekniken erabilera. 
- Zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzea. 
- Tresna informatikoen erabilera aurrekontuak prestatzeko. 

4. Eszenaratzearen eta girotzearen diseinua 
- Kokalekuen aukeraketa. 
- Hartualdirako efektu berezien plangintza.  
- Argiztapen-eskemen diseinua. 
- Argiztapen-tekniken eta -moten erabilera. 
- Karakterizazio- eta estilismo-prozesuaren gainbegiraketa.  
- Hartualdian aplikatutako efektu bereziak aplikatzea. 
- Atzealdeak definitutako estilo bisualera egokitzea. 
- Eszenografia kanpoaldera egokitzea. 

5. Argazkiak ateratzea 
- Eremu-sakoneraren fokuratzea eta kontrola. 
- Mugimenduan dauden motiboen enkoadraketa eta segimendua. 
- Kameraren kontrolen eta menuen konfigurazioa. 
- Efektu berezien azterketa eta doikuntza. 
- Kamera bidezko hartualdi digitalaren prozesua. 
- Irudiak ikustea eta egiaztatzea. 
- Hartualdien ezaugarriak jasotzea. 

6. Material fotografikoaren akabera eta kontserbazioa 
- Kalitatea aztertzeko kontrol-probak egitea.  
- Neurri zuzentzaileak zehaztea. 
- Jatorrizkoak sailkatzeko, babesteko eta erakusteko sistemak. 
- Argiaren, tenperaturaren eta hezetasunaren kontrola. 
- Argazki digitalen identifikazioa euskarri informatikoan. 
- Argazki-materialen sailkapena eta artxiboa euskarri fisikoan. 

7. 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. 
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- 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 

MF1417_3: 
Argazki-proiektuak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Lizentziaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Argazki-
produkzioen 3. mailako lanbide-eremuko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 4 urte 

MF1418_3: 
Argazkiak hartzea 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Lizentziaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Argazki-
produkzioen 3. mailako lanbide-eremuko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 4 urte 

MF0928 _2: 
Irudi digitalen tratamendua 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Lizentziaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Argazki-
produkzioen 3. mailako lanbide-eremuko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 4 urte 

MF1419_3: 
Irudi fotografikoen akabera 
eta kontserbazioko azken 
prozesuak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Lizentziaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko Argazki-
produkzioen 3. mailako lanbide-eremuko 
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria 

2 urte 4 urte 
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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. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Inprimatze-tailerra 30 45 

Argazki-estudioa 80 100 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Inprimatze-tailerra   X  

Argazki-estudioa 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.  



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

50

Inprimatze-tailerra  

− Hartualdietarako gailuak. 

− Gailu digitalizatzaileak. 

− Kolorea neurtzeko eta kontrolatzeko gailuak. 

− Inprimatze-gailuak. 

− Argi normalizatua. 

Argazki-estudioa 

− Eszenografia-elementuak, eta osagarriak. 

− Argi-iturri jarraitua eta flasha 

− Proiektagailuak. 

− Argi-leihoak. 

− Islapen-pantailak. 

− Maskarak. 

− Argi-bahegailuak. Iragazkiak. 

− Ekipo elektrogenoak. 

− Fotometroak. Flashmetroak. 

− Termokolorimetroak.  

− Luxmetroak. 

− Hainbat formatutako argazki-kamerak. 

− Gehigarriak (argi-babeskiak, bisoreak). 

− Tripodeak. 

− Euskarriak. 

− Garabiak. 

− Kamera garbitzeko ekipoa. 

− Irudia ordenagailu bidez monitorizatzeko sistemak. 

− Filmak. 

− Memoria-txartelak. 

− Biltegiratze-unitateak. 

 

 
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. 
 
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. 
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