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IZENA 
IKUS-ENTZUNEZKO LANEN EDIZIOA ETA POSTPRODUKZIOA 
 

KODEA 
IMSV0109 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ikus-entzunezkoen produkzioa. 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS296_3 Ikus-entzunezko lanen edizioa eta postprodukzioa (1200/2007 EDa, 2007ko irailaren 14koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
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GAITASUN OROKORRA 
Zinema-, bideo- eta telebista-edizioaren eta -postprodukzioaren prozesu osoen plangintza egitea eta koordinatzea, ekipoen 
eta materialen egoera eta eskuragarritasuna kontrolatuz, editatuz eta postprodukzio-tresnak txertatuz, zuzendariaren edo 
errealizadorearen argibideei jarraikiz eta norberaren irizpideak baliatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0947_3: Ikus-entzunezko produktu baten edizio- eta postprodukzio-prozesuaren plangintza egitea. 
- UC0948_3: Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialak eta efektuak prestatzea. 
- UC0949_3: Editatzea, postprodukzioko tresnak eta hainbat jatorritako materialak txertatuz. 
- UC0919_3: Edizioko eta postprodukzioko azken prozesuak koordinatzea, azken ikus-entzunezko produktua sortu arte. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Edizio- edo postprodukzio-geletan lan egiten du, enpresa handien komunikazio-sailetan, zinemako eta bideoko 
produkzio-etxeetan, telebistetan, edozein neurritakoetan, publikoetan nahiz pribatuetan, estaldu txiki eta 
handikoetan, hedatzeko sistema edozein izanik ere. Besteren kontura nahiz bere kontura lan egiten du. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Ikus-entzunezkoen sektorea: zinemako produkzio-etxeak, produkzio-etxe bideografikoak eta telebistako produkzio-
etxeak, nazioartekoak, estatukoak, autonomia-erkidegokoak edo tokikoak, hedatze-sistema edozein izanik ere 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3831.1055 Bideo-editorea 
3831.1046 Filmatzen ari diren filmen editorea 
3831.1019 Irudien editore-muntatzailea 
Irudien editore-muntatzailea 
Zinemako editorea 
Laguntzaile tekniko editorea 
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Edizioko laguntzailea 
Bideoen editorea 
Postprodukzioko operadorea 
Edizioko operadorea 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0947_3 
Edizioaren eta postprodukzioaren plangintza 

110 

UF0811: Ediziorako eta 
postprodukziorako beharrezkoak diren 
baliabideak 

80 

UF0812: Edizioko eta 
postprodukzioko lanerako planaren 
diseinua 

30 

MF0948_3  
Edizioaren eta postprodukzioaren prestaketa 

130 

UF0813: Ediziorako eta 
postprodukziorako beharrezkoak diren 
materialen antolaketa 

80 

UF0814: Irudi-efektuen, grafismoaren 
eta idazkunen prestaketa 

50 

MF0949_3 
Edizioko eta postprodukzioko eragiketak 

110 

UF0815: Edizioa eta postprodukzioa 
gauzatzea 

80 

UF0816: Emaitzen balorazioa, eta 
edizioko eta postprodukzioko 
materialen kudeaketa 

30 

MF0919_3 
Edizioko eta postprodukzioko azken prozesuak 

80   

MP0166 
Ikus-entzunezkoen edizioko eta postprodukzioko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

80   

ORDUAK, GUZTIRA 510   
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1. gaitasun-atala 
IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKTU BATEN EDIZIO- ETA 

POSTPRODUKZIO-PROZESUAREN PLANGINTZA EGITEA 

 
2. gaitasun-atala 

EDIZIORAKO ETA POSTPRODUKZIORAKO BEHARREZKOAK 
DIREN MATERIALAK ETA EFEKTUAK PRESTATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

EDITATZEA, POSTPRODUKZIOKO TRESNAK ETA HAINBAT 
JATORRITAKO MATERIALAK TXERTATUZ 

 
4. gaitasun-atala 

EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO AZKEN PROZESUAK 
KOORDINATZEA, AZKEN IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKTUA 

SORTU ARTE 
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1. gaitasun-atala:  
IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKTU BATEN EDIZIO- ETA 
POSTPRODUKZIO-PROZESUAREN PLANGINTZA EGITEA 

 

Kodea: UC0947_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Proiektuaren ezaugarriak identifikatzea, edizio-prozesua gidoiaren edo eskaletaren, gidoi-partearen eta/edo 
minutajearen espezifikotasunaren arabera optimizatzeko. 

BI1.1 Proiektuaren dokumentuak aztertu egiten dira, programaren bitarteko teknikoa, generoa eta asmo narratibo 
eta espresiboa identifikatzeko aukera emango duen ahalik eta informazio gehiena biltzeko. 
BI1.2 Gidoia xehetasunez irakurriz eta zuzendariarekin edo errealizadorearekin bilerak eginez, proiektuaren 
helburuak ulertzen dira, proiektua errealizatzeko ezaugarri teknikoak, lan-formatuak, postprodukzio-sistemak, 
elementu espresiboak, efektu bereziak eta prozedura tekniko gomendagarrienak zehazteko. 
BI1.3 Edizio-prozesuren bat behar duten hartualdiak identifikatu egiten dira, eta zuzendariari edo errealizadoreari 
ematen zaio horren berri. 
BI1.4 Filmatzean baldintza espezifikoak behar dituzten behin betiko edizioko efektu teknikoak identifikatu eta 
adierazi egiten dira, errealizadorearekin batera. 

LB2: Ediziorako edo postprodukziorako behar diren ekipoak eta instalazio teknikoak nahiz metodologiak zehaztea, 
proiektuaren ezaugarrien eta aurrekontuaren arabera. 

BI2.1 Ekipamendu teknikoak eta tresnak zehazteko, kontuan izaten dira, egindako aurrekontuari jarraikiz, 
zehaztasun teknikoei eta produktuaren eskaera narratibo eta espresiboei ongien erantzuten dietenak. 
BI2.2 Ekipo eta instalazioen ezaugarri teknikoak eta prestazioak aztertu egiten dira, eta proiektuaren beharretara 
egokitzen dira, erabili behar diren sistemekin eta formatuekin duten bateragarritasuna kontuan izanik. 
BI2.3 Azken edizioa osatzen duten media elementuen eta ikus-entzunezko elementuen katalogoa zehazteko 
orduan, proiektuaren eskaeretarako egokitzapena bermatzen da. 
BI2.4 Azken edizioa egiteko beharrezkoak diren prozesu eta bitarteko teknikoen katalogoa egiten da, eta erabiliko 
den metodologia diseinatzen da. 

LB3: Lanerako plana diseinatzea, edizioa eta postprodukzioa eskuragarri dagoen denboraren arabera optimizatzeko. 
BI3.1 Egin beharreko urratsen plangintza egiten da, ekipoen prestazioen eta produktuaren asmo narratibo eta 
espresiboaren egokitzapen onena kontuan izanik, denbora eta ahaleginak optimizatzeko. 
BI3.2 Edizio- eta postprodukzio-plana, erabiltzen diren ekipoetarako egokienak diren edizio-teknikak zehazten 
dituena, denbora eta ahaleginak optimizatzeko egiten da. 
BI3.3 Ekipoen lanak bateragarri egiteko denbora-diagrama bateraezinak diren zereginak gainjartzea saihesteko eta 
denbora hilik ez egoteko diseinatzen da, eta aholkularitza ematen zaio produkzio-ekipoari, lanerako plana proiektu 
osoarekin koordinatzea errazteko. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bitarteko informatikoak. Edizioaren eta postprodukzioaren plangintza egiteko programak. Telefono bidezko 
komunikabideak. Bulego-materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Behar teknikoen zerrendak. Edizio- eta postprodukzio-planak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ikus-entzunezko proiektuak. Gidoiak. Eskaletak. Gidoi-parteak. Minutajeak. Edizio- eta postprodukzio-ekipoen 
katalogoak. Edizioan eta postprodukzioan laguntzen duten enpresen zerrenda. Postprodukzio-prozesuak eta akabera 
emateko prozesuak. Denbora-diagramak. 
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2. gaitasun-atala: 
EDIZIORAKO ETA POSTPRODUKZIORAKO BEHARREZKOAK DIREN 
MATERIALAK ETA EFEKTUAK PRESTATZEA 

 

Kodea: UC0948_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialen antolaketa eta kalitate teknikoa aztertzea, 
prozesuak edizio- eta postprodukzio-planaren arabera optimizatzeko. 

BI1.1 Bitartekoen euskarri fisikoen (magnetikoa, optikoa edo fotosentikorra) kanpo-identifikazioaren eta 
programaren dokumentazioan zehaztutako edukiaren (gidoia, eskaleta edo kamera-parteak) bat etortzea aztertu 
egiten da, eta, hala dagokionean, euskarrien eta/edo erantsitako dokumentuen identifikazioa zuzendu, edo 
zuzentzeko eskatu. 
BI1.2 Bitartekoen euskarri fisikoen (magnetikoa, optikoa edo fotosentikorra) kopiak eta/edo formatu-bihurketak 
aukeratutako bitarteko teknikoekin eta postprodukzio-tresnekin bateragarri egiteko gauzatzen dira. 
BI1.3 Zintetako denbora-kodeen osotasuna aztertu egiten da, eta, beharrezkoa denean, berridatzi egiten dira, 
kodeek etenak eta/edo jarraitutasunik eza dutenean. 
BI1.4 Aldi bereko grabazioetatik datozen sekuentzien denbora-kodeen bat etortzea aztertu egiten da, eta 
telezinema-prozesuetan, denbora-kodeen eta jatorrizko keykodearen arteko bat-etortzea aztertzen da; arazoak 
daudenean, haiek konpontzeko neurri egokiak hartzen dira. 
BI1.5 Pantailan denbora-kodea duten ikuskaldi-kopiak egiten dira, editatu beharreko materiala prestatzen 
laguntzeko. 
BI1.6 Programaren dokumentuetan zehaztutako irudi, audio eta material grafikoak eskuragarri dauden aztertzen 
da, baita haien kalitate teknikoa ere. 
BI1.7 Beharrezkoak diren baldintza teknikoak betetzen diren aztertzen da inkrustazio bidez konbinatu behar den 
hartualdian, edo beste efekturen bat edo postprodukzioko tratamenduren bat eman behar zaienetan. 
BI1.8 Ikuskaldian detektatutako berezitasunak eta gertakariak hurrengo prozesuetan kontuan izan behar direnean 
(adibidez, denbora-kodeetako akatsak, dropak, audio-pisten asetasuna edo alderantzikatzea, edo irudietako akats 
fisikoak, besteak beste), idatziz jasotzen dira, eta arazo horiek konpontzeko neurri egokiak hartzen dira. 

LB2: Irudi- eta audio-materialak eta material infografikoak biltegiratzea, gero aukeratutako edizio- edo postprodukzio-
plataformatik erabili ahal izateko, baliabide informatikoak eta biltegiratze-baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz. 

BI2.1 Bitartekoak jasotzen dituzten euskarri fisikoak zehaztasunez identifikatzen dira sisteman, zehaztutako 
protokoloei jarraikiz, gero aurkitzeko aukera izateko, eta, hala dagokionean, bitartekoak berreskuratzeko. 
BI2.2 Sarrera-parametroak doitu egiten dira, audioa eta irudia bat etor daitezen euskarriak eta/edo programaren 
hedatze-bitartekoak eskatzen duen kalitate-estandarrarekin. 
BI2.3 Irudiak biltegiratzeko aukera emango duen konprimitze digitalaren erlazioa, beharrezkoa den kasuan, 
eskuragarri dagoen espazioaren eta hartualdiaren helburuaren arabera konfiguratzen da, eta lehen hartualdi bat  
offline kalitatean egiten denean, hartualdia berriro egitean azken kalitatea aztertzen den zaintzen da. 

LB3: Efektuak zehaztea eta prestatzea, proiektuaren eskaerak betetzeko, eskuragarri dauden irudi- eta audio-materialen 
eta material infografikoen arabera. 

BI3.1 Gidoian adierazitako eskaera narratiboak eta eskuragarri dauden irudiak efektu egokienak aukeratzeko 
aztertzen dira. 
BI3.2 Edizio-fasean sartu behar diren eta haien berezitasunagatik edo sistemaren mugengatik zuzenean lortu ezin 
diren efektuak presatzeko prozedura diseinatu egiten da, eta software-tresna osagarri (plug-in) eraginkorrena eta 
plataforma egokiena proposatzen dira, baita gauzatzeko argibideak ere. 
BI3.3 Maskarak sortzen dira, haiek behar dituzten irudien konposiziorako. 
BI3.4 Programaren grafismorako eta idazkunetarako ildoak prozesu horiek kanpo-plataformaren batean egin behar 
direnean zehazten dira. 
BI3.5 Hartualdia egin eta gero truke-euskarrian eta eskatutako formatuan grabatzen dira edizioan sartu behar diren 
eta efektuak aplikatzeko edo beste edozein tratamendu espezifiko emateko kanpo-plataformaren batera bidali 
behar diren materialak. 
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LB4: Irudi- eta audio-materialak eta material infografikoak aukeratzea eta antolatzea, edizio-saioan erabiltzeko. 
BI4.1 Hartualdi bakoitzari dagozkion klipak sortu egiten dira, edukia identifikatzen da eta iruzkin egokiak idazten 
dira, edo, hala dagokionean, kamera- edo gidoi-partean jasotzeko oharren sistemara igortzen dira. 
BI4.2 Klip bakoitzaren sarrera- eta irteera-puntuak edizioan txertatzeko esleitzen dira, denbora-kodeen oharrak edo 
sarrera- eta irteera-keykodeak jasoz, gidoian aurreikusitako iraupenaren arabera, puntu horien aurretik eta atzetik 
koleo bat mantenduz, gero doikuntza zehatzagoa egiteko. 
BI4.3 Klipak sekuentzien, baliozko hartualdien eta iraupenen arabera sailkatzen eta multzokatzen dira, zehaztutako 
irizpideen arabera, edizio-saioan erraz aurkitzeko. 
BI4.4 Soberako materialak eta bazterkinak ordenatu, sailkatu eta artxibatu egiten dira, gero erraz eta azkar 
berreskuratzeko. 
BI4.5 Irudiak eta dagozkien audioak klaketetako irudi-eta soinu-marketatik edo beste edozein erreferentziatik 
abiatuz sinkronizatzen dira. 
BI4.6 Audioaren bikoizketa-saioetarako behar diren hartualdiak prestatu eta sailkatu egiten dira, eta bikoizketa-
gelarako egokia den euskarrian eman, audioaren bikoizketa edizioaren aurretik egin behar denean. 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Irudiaren eta soinuaren euskarri fisikoak: magnetikoak, optikoak, fotosentikorrak. Postprodukzio-plataforma analogikoak 
eta digitalak. Soinu-efektuen eskuliburuak eta liburutegiak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Kopiak eta formatu-bihurketak. Ikustaldi-kopiak, pantailan denbora-kodeak dituztela. Euskarri fisiko identifikatuak. 
Maskarak. Grabazioak truke-euskarrietan, efektuak kanpo-plataformetan aplikatzeko. Irudi- eta soinu-klipak sailkatuta. 
Bazterkin sailkatuak. Irudi eta soinu sinkronizatuak. Audioaren hartualdi sailkatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Behar teknikoen zerrendak. Edizio- eta postprodukzio-planak. Denbora-diagramak. Gidoiak. Eskaletak. Gidoi-parteak. 
Minutajeak. Edizioan eta postprodukzioan laguntzen duten enpresen zerrenda, eta zerbitzu-katalogoak. Hartualdien 
urritasun teknikoen zerrendak. Efektuen zerrendak, argibide eta guzti, kanpo-plataforman gauzatzeko. Programaren 
grafismorako eta idazkunetarako ildoak, kanpo-plataforman egiteko. Sortutako klipei buruzko informazioa. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
EDITATZEA, POSTPRODUKZIOKO TRESNAK ETA HAINBAT 
JATORRITAKO MATERIALAK TXERTATUZ 

 

Kodea: UC0949_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Edizio-ekipoak erabiltzea, produkzioaren beharren eta baliabideen arabera. 
BI1.1 Erabili behar den ekipamenduaren funtzionamendu mekanikoa eta/edo elektronikoa aztertu egiten da, eta 
proiektuak eskatzen dituen parametroetara egokitzen da. 
BI1.2 Proiektuaren beharren arabera osatzen eta erabiltzen dira baliabide hauek: eten bidezko edizioak 
magnetoskopiotik magnetoskopiora, itzulera eta guzti edo ez, A/B Roll bideo-edizioak eta iturri ugariko bitarteko 
efektuak, mobiolak, zenbakitzaileak, bobinatzeko makinak, lokailuak eta zinema-materialaren kontagailuak eta 
edizio ez-linealeko ekipo informatikoa. 
BI1.3 Irudien eta soinuen hartualdiak ongi manipulatzen dira, hondatu ez daitezen. 
BI1.4 Ebaketa-puntuak aurkitu eta zehatz adierazten dira, edizio-beharretara egokitzea bermatzeko. 
BI1.5 Etena jarraitutasun narratiboa eta proiektuaren behar espresiboak bermatuz egiten da, eta, hala 
dagokionean, trantsizio egokiak sartuz. 
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BI1.6 Edizioaren emaitza ikusi egiten da, eta onarpena ematen zaio, zuzendariarekin edo errealizadorearekin ados 
egonez gero. 
BI1.7 Soinua jartzeko edo soinu-banda osatzeko lana bideo-editoreak egiten duenean, soinu-nahasketa egiten da, 
eta itxarondako emaitza narratibo edo estetikoa lortu den aztertzen da. 
BI1.8 Soinua jartzeko edo soinu-banda osatzeko lana kanpoko soinu-gela batean egiten denean, soinu-nahasketa 
sinkronizatu egiten da, eta irudiaren azken edizioan iraultzen da. Doikuntza egokiak egiten dira, itxarondako 
emaitza narratibo edo estetikoa lortu arte. 
BI1.9 Ediziorako beharrezkoak diren ekipoak eta materialak mantentzeko eragiketak egiten dira, funtzionamendua 
eta geroko erabilera bermatzeko. 

LB2: Efektuak tresna propioekin sortzea, proiektuan txertatzeko, eta kanpo-tresnekin sortuak editatzeko sistema 
espezifikoan txertatzea. 

BI2.1 Efektuan erabiliko diren irudiak eta soinuak parteetan eta premisa tekniko eta narratiboetan zehaztutako 
ildoei jarraikiz aukeratzen dira, zuzendaritzarekin edo errealizazioarekin bat etorriz. 
BI2.2 Materialen egokitzapena aztertu egiten da, erabiliko diren tresnen arabera. 
BI2.3 Efektua (optikoa, dinamikoa edo berezia) sortzen da, eta gauzatze-prozesuaren faseak baliozkotzen dira. 
BI2.4 Lortutako emaitza ikusi egiten da, eta zuzendaritzak edo errealizazioak zehaztutako kalitatea duen eta 
beharrezko eskaeretara egokitzen den aztertzen da. 
BI2.5 Sortutako efektua edizioan txertatzen da, eta itxarondako formatua, definizioa eta erritmoa dituen aztertzen 
da, zuzendaritzaren edo errealizazioaren gainbegiratupean. 
BI2.6 Postprodukzio-sistemaren kanpo-tresnetatik datozen efektuak edizioan txertatzen dira, eta zuzendaritzak edo 
errealizazioak onartzen ditu. 

LB3: Edizioaren eta postprodukzioaren emaitzak aztertzea, eta, beharrezkoa bada, zuzenketak egitea, proiektuaren 
helburuen araberako txertakuntza estetiko eta narratiboa lortzea bermatzeko. 

BI3.1 Planoak ordenatuta eta postprodukzioko sisteman bertan edo kanpo-sistemen bidez sortutako efektuak 
dituen lehen edizioaren emaitza ebaluatu egiten da, gidoi-partean jasotakoaren eta zuzendaritzaren edo 
errealizazioaren irizpideen segimendua eginez. 
BI3.2 Hutsuneak dauden kasuetan, detektatu egiten dira, eta konponbideak zehaztu zuzendaritzarekin edo 
errealizazioarekin, edizioaren teknika eta narratiba proiektuaren helburuetara egokitzen direla bermatzeko. 
BI3.3 Narrazioaren erritmo orokorra zuzendaritzarekin edo errealizazioarekin ebaluatzen da, eta egin daitezkeen 
aldaketa eta ordezteak aurreikusten dira. 
BI3.4 Aurreikusitako eta lortutako iraupena erkatu egiten dira, eta, beharrezkoa bada, emaitza aurreikusitako 
iraupenera egokitzen da. 
BI3.5 Azken edizioaren emaitza aztertzen da, ikus-entzunezko produkturako definitutako txertaketa estetiko eta 
narratiboa lortzen den ikusteko. 
BI3.6 Azken edizioan egiaztatutako emaitza helburu-euskarrira iraultzen da, kopia nagusia sortuz. 
BI3.7 Postprodukzio-prozesuan erabilitako eta sortutako irudi, soinu eta infografia guztiak aztertu eta identifikatu 
egiten dira, eta artxibatzeko sailkatu. 
BI3.8 Euskarri fisikoak birziklatu egiten dira, gerora erabiltzeko, eta artxibo informatikoak ezabatu egiten dira, 
biltegiratze-unitateetan lekua egiteko. 
BI3.9 Edizio-prozesuan sortutako informazioa eta datuak ordenatu eta artxibatu egiten dira, gerora aurkitzeko eta 
erabili ahal izateko. 

LB4: Datuak eta materialak euskarri informatikoetan administratzea eta kudeatzea, edizio-prozesuetan beste edizio- edo 
postprodukzio-sistema batzuekin trukatzeko. 

BI4.1 Beharrezkoak diren material eta datu erantsi guztien eskuragarritasuna bermatzen da, lan osagarriak egiteko 
beste edizio- eta postprodukzio-plataforma batzuetan. 
BI4.2 Informazioa trukatzeko protokolo estandarizatuenetan oinarritutako dokumentuak egiten dira, kanpo-
plataformetako lana errazteko. 
BI4.3 Lortutako dokumentuak aztertu eta euskarri ateragarrietan biltegiratzen dira, garraiatzeko, edo aurretiaz 
zehaztutako truke-sare batean eskuragarri izateko prestatzen dira. 
BI4.4 Truke-datuen eta -materialen inportazioa eta konformazioa aztertu egiten da, onarpena emateko. 
BI4.5 Edizio-proiektua osatzen duten datuak gorde egiten dira, geroko egokitzapenak, eguneratzeak edo 
segimenduak errazteko. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Irudiaren eta soinuaren euskarri fisikoak: magnetikoak, optikoak, fotosentikorrak. Postprodukzio-plataforma analogikoak 
eta digitalak. Zinema-edizioak egiteko ekipoak: mobiolak, zenbakitzaileak, bobinatzeko makinak, lokailuak eta zinema-
materialaren kontagailuak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Bitarteko materialak eta produktuak: irudi-sekuentzia editatuak, bloke editatuak, goiburuak, grafikoak, testua, idazkunak, 
irudi-sekuentzia filmatuak edo grabatuak, zinta nagusiak, soinuaren banda magnetikoak eta abar. Azken materialak eta 
produktuak: zinema-, bideo- eta telebista-programak, efektu bereziak, grafismoak eta goiburuak txertatuta. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Edizio- eta postprodukzio-planak. Gidoiak. Eskaletak. Gidoi-parteak. Minutajeak. Irudi- eta soinu-materialaren eta 
material infografikoaren zerrenda sailkatuak, artxibatzeko edo birziklatzeko. Edizio-prozesuan sortutako datuak. Truke-
protokolo estandarizatuetan oinarritutako dokumentuak. 

 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO AZKEN PROZESUAK 
KOORDINATZEA, AZKEN IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKTUA SORTU 
ARTE 

 

Kodea: UC0919_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Argibide-dokumentuak egitea, laborategiek edo postprodukzio-gela osagarriek egiteko efektuak eta trukuak jasoz. 
BI1.1 Edizioan parte hartzen duten euskarri guztietako materiala aurkitzeko zerrenda egiten da, eta fisikoki batzen 
dira, aurretiazko offline edizio batetik abiatzean. 
BI1.2 Edizioan esku hartzen duten euskarri fotokimikoko planoak aukeratu egiten dira, eta laborategiari prestatzeko 
eta garbitzeko eskatzen zaio, eskaneatu aurretik. 
BI1.3 Material fotokimikoa eskaneatzeko beharrezkoak diren grafikoak egiten dira, eta dagokion laborategiari 
ematen zaizkio. Lanaren segimendua egiten da. 
BI1.4 Jatorrizko materiala, fotokimikoa edo elektronikoa, konformatzeko zerrendak egiten dira, eta prest uzten dira 
konformatzeko. Edizio-efektuak ere jasotzen dira, eta postprodukzioko efektu berezi berriekin ordezten dira. 
BI1.5 Konformazio-prozesua egiten da, edo informazioa eman eta segimendua egiten da dagokion laborategian. 
BI1.6 Postprodukzioko efektu bereziak egiteko jatorrizko materiala (fotokimikoa edo elektronikoa) aurkitzeko 
zerrendak egiten dira, eta maskarak lortzeko, irudiak egonkortzeko eta hainbat iturritako irudiak osatzeko eta 
txertatzeko beharrezkoak diren irizpideak ematen dira, aurretiazko offline edizio batetik abiatzean. 
BI1.7 Postprodukzioko efektu bereziak egiteko materiala bildu egiten da, eta dagokion laborategiari ematen zaio. 
Irudi-artxiboetan beharrezkoak diren bihurketak egiten dira, eta, beharrezkoa denean, material guztia behar bezala 
etiketatuta ematen da. 
BI1.8 Jatorrizko fotokimiko eta elektronikoetarako egokiena den bikoizketa-prozesuaren segimendua egiteko 
irizpidea hartzen da, eta laborategiko bitarteko urrats guztietan aplikatzen da. 
BI1.9 Konformazio-prozesuaren emaitza jatorrizko offline edizioarekin aztertzen da. 
BI1.10 Irudi- eta soinu-laborategi bakoitzak behar dituen informazioa eta materialak postprodukzio-prozesuan 
ematen dira. 

LB2: Baliabide propioekin edo besteren baliabideekin egindako behin betiko soinu-banda doitzea, azken produktuak 
proiektuaren dokumentuetan definitutako kalitatea izan dezan. 

BI2.1 Irudia eta soinua sinkronizatzeko irizpidea eta metodoa ematen dira, prozesu eta formatu bakoitzean 
zehaztutako arauei jarraikiz. 
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BI2.2 Soinuaren jatorrizko materiala konformatzeko zerrendak egiten dira, aurretiazko offline edizio batetik 
abiatzean. 
BI2.3 Soinu-artxiboen bihurketak prestatzen eta gauzatzen dira, audioaren postprodukzio-lanetan erabiltzeko. 
BI2.4 Soinu-banden, musiken, efektuen eta elkarrizketen prestaketa aztertu egiten da, dagozkien zinta nagusien 
bertsioak eta banaketa-materiala prestatzeko. 
BI2.5 Audioaren postprodukzio-prozesuan sortutako soinuaren erakusketa-formatuen eta erregistroen kalitate- eta 
sinkronia-arauak eta -jarraitutasuna, nahiz banaketa-materialarena, aztertu egiten da, betetzeko. 
BI2.6 Audioaren geldiarazteak eta desplazamenduak egiteko prozesuak kontrolatu egiten dira prozesu 
fotokimikoen kasuan. 

LB3: Azken produktua bezeroari emateko eskaera tekniko espezifikoak aplikatzea. 
BI3.1 Zinta nagusiaren formatua aukeratzeko, eskuragarri dauden formatu fotokimiko eta elektronikoen artetik 
proiektuan erabiltzeko egokiena dena aukeratzen da. 
BI3.2 Helburu den itxura lortzeko egokiena den postprodukzio-metodologia jatorrizko materialaren itxuraren 
baloraziotik abiatuz proposatzen da. 
BI3.3 Bikoizketa edo segimendua zinta nagusiaren bikoizketak eta emanaldietarako edo erakustaldietarako kopiak 
lortzeko egiten da. 
BI3.4 Zinema-lana edo lan bideografikoa erakusteko formatu aukeratzeko, eskuragarri dauden formatu fotokimiko 
eta elektronikoen artetik proiektuan erabiltzeko egokiena dena aukeratzen da. 
BI3.5 Zinta nagusien eta emanaldietarako edo erakusketetarako kopien normalizazio teknikoko irizpideen eta 
dokumentu osagarrien erabilera hartzailearen eskaeren arabera egiten eta/edo aztertzen da. 
BI3.6 Audio-pistek euskarrietan izango duten antolaketa bezeroaren edo emanaldia egingo duen katearen 
eskaeren arabera egiten edo aztertzen da. 
BI3.7 Bezeroak edo emanaldia emango duen kateak eskatutako informazioa eta klaketa-kokapena euskarrien 
arabera egiten edo aztertzen da. 
BI3.8 DVDko kopiak edo beste truke-euskarri batzuetako kopiak ikusteko eta/edo ebaluatzeko sortzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Edizio- eta postprodukzio-plataforma analogikoak eta digitalak. Zinema-edizioak egiteko ekipoak: mobiolak, 
zenbakitzaileak, bobinatzeko makinak, lokailuak eta zinema-materialaren kontagailuak. Irudien, soinuaren eta 
grafismoen efektu bereziak egiteko plataformak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Materiala identifikatzeko zerrendak. DVDko kopiak edo truke-euskarrietakoak. Emanaldietarako edo erakusketetarako 
kopiak. Zinta nagusiak eta bikoiztuak. Soinu-artxiboen bihurketak. Soinu-bandak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Edizio- eta postprodukzio-planak. Gidoiak. Eskaletak. Minutajeak. Telebista-kateetarako zinta nagusiei aplikatzeko 
arauak (emateko edo zabaltzeko prestatua). EDL eta FCL zerrendak. Irudi- eta soinu-laborategientzako argibideak, eta 
efektu bereziak egiteko argibideak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
EDIZIOAREN ETA POSTPRODUKZIOAREN PLANGINTZA  

 
2. prestakuntza-modulua:  

EDIZIOAREN ETA POSTPRODUKZIOAREN PRESTAKETA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO ERAGIKETAK 

 

4. prestakuntza-modulua:  
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO AZKEN PROZESUAK 

 

5. prestakuntza-modulua:  
IKUS-ENTZUNEZKOEN EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 
2 
3 
4 
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1. prestakuntza-modulua:  
EDIZIOAREN ETA POSTPRODUKZIOAREN PLANGINTZA 

 

Kodea: MF0947_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0947_3 Ikus-entzunezko produktu baten edizio- eta postprodukzio-

prozesuaren plangintza egitea. 
 

Iraupena: 110 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
EDIZIORAKO ETA POSTPRODUKZIORAKO BEHARREZKOAK DIREN 
BALIABIDEAK 
 

Kodea: UF0811 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

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

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezkoen edizioko teoria eta teknika nagusiak bereiztea, zehazten dituzten elementu bereizleak identifikatuz, 
ikus-entzunezko kontakizunen eraikuntzan erabiltzeko, generoen eta estiloen arabera. 

EI1.1 Ikus-entzunezko hizkuntzaren elementu narratiboak, espresiboak eta deskriptiboak ezagutzea eta deskribatzea: 
- Planoak, eta haien tipologia. 
- Hartualdia. 
- Eszena. 
- Sekuentzia. 
- Eremua eta eremutik kanpo. 
- Jokaespazioaren zatiketa. 
- Kamera-mugimenduak. 
- Barne- eta kanpo-erritmoa eta -mugimendua. 

EI1.2 Ikus-entzunezko sekuentzia bat ikustetik abiatuta: 
- Planoak, mugimenduak, efektu bereziak, trantsizioak eta irudikapen-kodeak zer motatakoak diren 

identifikatzea, ikus-entzunezko dokumentuen azterketatik abiatuta. 
- Konposizioaren oinarrizko arauak erabiltzea sekuentzia osatzen duten planoen azterketan. 
- Irudien elipsi- eta trantsizio-motak identifikatzea, baita haien funtzioak ere. 
- Jarraitutasun kontzeptua baloratzea, sekuentziari aplikatuta. 
- Soinu-bandak ikus-entzunezkoaren edizioari egiten dizkion ekarpenak zehaztea. 

EI1.3 Dokumentu teknikoak identifikatzea eta definitzea; esaterako, gidoia, eskalera, dekoratuen planoa eta lanerako 
plana. Haien egitura eta erabilitako kodeak eta sinbologia interpretatzea. 
EI1.4 Ikus-entzunezko produkzioen dokumentu teknikoetatik (esaterako, gidoi teknikoa, eskaleta edo dekoratuaren 
planoa) hauek ondorioztatzea: 

- Obra- edo programa-mota, eta generoa. 
- Hizkera bisuala. 
- Erabilitako ikus-entzunezko prozesuak eta teknikak. 
- Gauzatzeko baldintzak eta kalitate-baldintzak, izan daitezkeen zailtasunak kontuan izanik, irizpide tekniko 

eta narratiboei erreparatuz. Edizio-prozesua erraztuko duten beste irtenbide batzuk aurkeztea eta 
justifikatzea. 

EI1.5 Edizioaren oinarri narratiboak azaltzea, denboraren, espazioaren eta ideiaren edo edukiaren tratamenduaren 
arabera. 
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EI1.6 Edizioaren teoria klasikoak alderatzea, funtsezko elementuak eta kontzeptuak identifikatuz. 
EI1.7 Ikus-entzunezko edizioaren barne- eta kanpo-erritmoaren eta -mugimenduaren kontzeptua baloratzea. 

A2: Ikus-entzunezko programen edizio- eta postprodukzio-prozesuak zerrendatzea, prozesuaren faseetan esku hartzen 
duten enpresak, sailak eta ekipo profesionalak identifikatuz, deskribatuz eta ezagutuz. 

EI2.1 Ikus-entzunezko dokumentu bat produzitzeko jatorrizko sistemak eta formatuak identifikatzea. 
EI2.2 Ikus-entzunezko produkzio baten edizio- eta postprodukzio-prozesua aurkeztea. 
EI2.3 Ikus-entzunezko produktu bat editatzeko erabiltzen diren metodologia eta ekipoak deskribatzea. 
EI2.4 Proiektu batean erabiltzen diren efektu bereziak zehaztea, eta asmo narratiboari egiten dioten ekarpena 
baloratzea. 
EI2.5 Ikus-entzunezko obra bateko elementu grafikoak eta idazkunak deskribatzea, eta haiek egiteko erabiltzen diren 
ekipoak identifikatzea. 
EI2.6 Edizio- eta postprodukzio-prozesuetan esku hartzen duen profesional bakoitzaren ekarpena zehaztea. 

A3: Ikus-entzunezko produktuen edizioan eta/edo postprodukzioan erabiltzen diren materialen eta ekipo teknikoen 
ezaugarriak eta prestazioak aztertzea, ekipoekin esperimentatuz. 

EI3.1 Grabatzeko sistemen oinarri teknologikoak deskribatzea. 
EI3.2 Irudiaren bereizmenaren, kalitatearen eta kolorimetriaren oinarri teorikoak azaltzea. 
EI3.3 Edizio-prozesuen ezaugarriak definitzea eta alderatzea: 

- Edizio lineala eta ez-lineala. 
- Lineako edizioa eta lineaz kanpoko edizioa. 
- Edizio-zerrenden funtzioa («EDL»). 
- Efektu berezien konposizioa. 
- Soinuaren postprodukzioa. 

EI3.4 Erabilitako ekipo eta tresna analogiko eta digitalen funtzionamendua eta prestazioak zehaztea: 
- Bideoak editatzean. 
- Bideoko irudiak nahastean. 
- Bideoko efektuak sortzean (analogikoa eta digitala). 
- Karaktereak sortzean. 
- Grafismoak egitean. 
- Bideoaren seinalea neurtzean, kontrolatzean, doitzean eta zuzentzean. 
- Audioaren edizioan eta postprodukzioan. 

EI3.5 Zinema-filmak editatzeko erabilitako ekipo eta materialen funtzionamendua eta prestazioak zehaztea. 
EI3.6 Errealizazio-kontroleko ekipoak deskribatzea (esaterako, monitoreak, magnetoskopioak, idazkun-makinak edo 
nahasketa-mahaiak), eta prestazioekin lotzea. 
EI3.7 Zinemako filma prozesatzeko eta tratatzeko erabiltzen diren prozesuak eta ekipoak zehaztea. 
EI3.8 Irudi elektronikoaren edizio-ekipoen, postprodukzio-ekipoen eta tratamendu-ekipoen prestazioak aztertzea, 
bideo-programen postprodukzioan eta irudien sorrera sintetikoan aplikatutako oinarrizko tratamendu informatikoekin 
lotuz. 

A4: Ikus-entzunezko programak produzitzeko erabiltzen diren zine-, bideo- eta audio-formatuen eta -sistemen ezaugarriak 
baloratzea, proiektuaren eskaeretara egokitzen direla bermatzeko. 

EI4.1 Bideo-formatuak sailkatzea, erabilitako teknologiak bereiziz eta pisten funtzioak eta ezaugarriak deskribatuz. 
EI4.2 Zinema-filmen formatuen ezaugarri garrantzitsuenak identifikatzea eta erlazionatzea. 
EI4.3 Grabazioan eta postprodukzioan bideoak konprimitzeko erabiltzen diren sistemak deskribatzea. 
EI4.4 Erabiltzen diren emultsio-motak (koloretakoa, zuri-beltzekoa) haien ezaugarriekin eta prestazioekin lotzea. 
EI4.5 Formatu bakoitza euskarri magnetiko edo informatikoan grabatzearen ezaugarriak zerrendatzea. 
EI4.6 Bideo-formatuen seinalea askotan kopiatzeko edo degradatzeko aukerak deskribatzea. 
EI4.7 Zinemako errealizazioan eta errealizazio bideografikoan soinua hartzeko, erregistratzeko eta erreproduzitzeko 
erabiltzen diren sistemak eta formatuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI4.8 Ikus-entzunezko produktu batean erabilitako formatuen bateragarritasuna ebaluatzea. 

 

Edukiak: 

1. Zine-, bideo- eta telebista-industriak 
- Sektoreko enpresak. Motak. Funtzioak. Antolakuntza-egiturak. Produkzio-sistemak eta -estrategiak.  
- Produkzio-prozesuaren faseak:  

• Profesionalak eta funtzioak.  

• Sailen arteko erlazioa.  

• Enpresen arteko erlazioa.  
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• Postprodukzio-ekipoaren eragin-trukea gainerako profesionalekin.  
- Proiektu-motak:  

• Ikus-entzunezko generoak. 

• Egitura. 

• Edizio-eskaerak. 

• Dokumentu elkartuak. 

2. Ikus-entzunezko hizkuntza eta narratiba 
- Irudikapen bisualeko elementuak, eta haien artikulazioa. 
- Konposizio-arauak. 
- Planoaren balio espresiboa. Motak. Ikuspegia konposizioan. Planoen arteko trantsizioa. 
- Kamera-mugimendua. 
- Irudiaren espazio-kontzeptua. Eremua. Eremutik kanpo. Plano baten barne- eta kanpo-mugimendua. 
- Ikus- eta soinu-kodeak zinema-kontakizunean. Soinuren balio espresiboa eta narratiboa.  
- Kontakizunaren zatiketa: Hartualdia. Eszena. Sekuentzia. Blokea. 
- Denbora eta espazioa ikus-entzunezko narrazioan: 

• Kontakizunaren denbora-egitura. 

• Espazioa/denbora artikulazioa (elipsiak, trantsizioak, scopea, atzera begirakoa…). 
- Ikus-entzunezko jarraitutasunaren elementuak eta printzipioak. 

• Mugimendua. 

• Ekintza. 

• Argiztapena.  

• Arropak.  

• Attrezzoa. 
- Ikus-entzunezko mugimendua eta erritmoa. 

• Barne-erritmoa. 

• Kanpo-erritmoa. 

3. Ikus-entzunezko edizioa 
- Edizioaren  teoria nagusiak.  

• Konparazio-azterketa.  

• Bilakaera.  
- Postprodukzio-prozesuak:  

• Edizio lineala eta ez-lineala. 

• Lineako edizioa eta lineaz kanpoko edizioa. 

• Edizio-zerrenden funtzioa (EDL). 

• Efektu berezien konposizioa. 

• Elementu grafikoak eta idazkunak. 

• Soinu-bandaren ekarpenak. 
- Edizioaren oinarri narratiboak 

• Produkzio-modua. 

• Denbora. 

• Espazioa. 

• Ideia edo edukia. 

4. Zinemaren, bideoaren eta telebistaren oinarri teknologikoak 
- Irudiaren oinarri teorikoak. Bereizmena. Kalitatea. 

• Kolorimetria.  
- Zinema-kamera: objektiboak. 
- Filma: irudiaren hartualdia. 
- Errebelatzea. 
- Efektu bereziak laborategian. 
- Proiektagailua. 
- Telebista-kamera. 
- Telebista-estudioak. 
- Telebistako emanaldia. Seinaleak. Formatuak. 
- Telebista digitala. 

• Hedapena: lurrekoa, satelite bidezkoa eta kable bidezkoa. 
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• Formatuak: bereizmen arrunta eta bereizmen handia. 
- Bideo-seinaleen grabazioa. 

5. Soinuaren oinarri teknologikoak 
- Soinuaren ezaugarriak: tonua, tinbrea eta intentsitatea. Parametro fisikoak. 
- Soinu analogikoa eta digitala: 

• Soinu analogikoaren eta digitalaren arteko aldeak. 

• Laginketa-maiztasuna eta bereizmena. 
- Hartualdia. Mikrofono-motak: ezaugarriak eta aplikazioak. 
- Grabazioa: Grabazio-formatuak eta -euskarriak. 
- Postprodukzioa. 
- Zinemarako, bideorako eta telebistarako soinua. 

• Soinu-bandak egitea. 

• Nazioarteko soinua. 

• Soinua jartzea. 

• Soinu-efektuak. 

• Girotze musikala. 

6. Postprodukzioan erabiltzen diren ekipo eta materialak 
- Erabiltzen diren ekipoen funtzionamendua eta prestazioak.  

• Bideo-editoreak. 

• Bideo-irudien nahasgailuak. 

• Bideo-efektuen sorgailuak 

• Idazkun-makinak 

• Grafismoa egiteko ekipoak. 

• Bideo-seinalearen neurketa, kontrola, doikuntza eta zuzenketa. 

• Audioaren edizioa eta postprodukzioa. 

• Zinema-filmaren prozesaketa eta tratamendua.  

• Monitoreak. 

• Magnetoskopioak eta disko gogorrak. 
- Materialak eta ekipoak aukeratzeko irizpideak. 

7. Formatuak eta sistemak  
- Bideo-formatuak. Motak. Erabilitako teknologia. Funtzioak. Pisten ezaugarriak.  
- Bideoa konprimitzeko sistemak. 
- Formatu bakoitzaren grabazio-ezaugarriak.  
- Bideo-formatuen kopia ugari. 
- Soinua hartzeko, erregistratzeko eta erreproduzitzeko sistemak eta formatuak. 
- Formatuen bateragarritasuna.  
- Zinemako formatuak. 
- Emultsio-motak:  

• Koloretako emultsioen ezaugarriak eta prestazioak.  

• Zuri-beltzeko emultsioen ezaugarriak eta prestazioak.  

8. Dokumentu teknikoen azterketa 
- Ekipoen beharren zehaztapena, proiektuaren eta aurrekontuaren arabera. 
- Egituren, kodeen eta sinbologiaren interpretazioa:  

• Gidoia. 

• Edizio-eskaleta. 

• Lanerako plana. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO LANERAKO PLANAREN DISEINUA 
 

Kodea: UF0812 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ezaugarriak zehaztuta dituen proiektu baten edizio- edo postprodukzio-prozesuen plangintza egitea, dagozkion 
dokumentu teknikoak sortuz. 

EI1.1 Edizio-gelen egokitasun-irizpideak adieraztea, prestazioen eta konfigurazioaren arabera. 
EI1.2 Ikus-entzunezko lanak errealizatzeko erabiltzen diren dokumentuak interpretatzea: gidoiak, eskaletak, 
minutajeak. 
EI1.3 Edizio-motaren arabera beharrezkoak diren postprodukzio-faseak eta -prozesuak deskribatzea. 
EI1.4 Edizioko eta/edo postprodukzioko jarduera propioen antolaketa-plan estandarizatua eta beharrezkoak diren 
baliabideak islatzea, proiektuan denborari dagokionez zehaztutako epeen barruan. 
EI1.5 Ikus-entzunezko programa baten gidoitik edo eskaletatik abiatuz: 

- Gidoiaren asmo narratibo eta espresiboa definitzea. 
- Ediziorako/postprodukziorako bitarteko teknikoak identifikatzea. 
- Dokumentu-iturriak identifikatzea. 
- Edizioaren/postprodukzioaren plangintza egitea, edizio- eta postprodukzio-plana eginez. 
- Hartutako erabakiak justifikatzeko txosten bat egitea. 

CE1.6 Edizio- edo postprodukzio-prozesuaren dokumentu teknikoak egitea, lanerako planetik abiatuta. 
 

Edukiak: 

1. Edizio-ekipoak eta -gelak 
- Zinemako edizio-gelak, motak. Ekipamendua. Funtzioak. Hautatze-irizpideak. 
- Bideoen edizio- eta postprodukzio-gelak, motak. Ekipamendua. Funtzioak. Hautatze-irizpideak. 
- Zinemarako, bideorako edo telebistarako audioaren edizio- eta postprodukzio-gelen motak eta konfigurazioa. 

Ekipamendua. Funtzioak. Hautatze-irizpideak. 

2. Edizioaren plangintza 
- Gidoiaren azterketa teknikoa. 
- Edizio-gidoiak. Motak. Dokumentu lagungarriak 
- Edizio-prozesuak. 

• Faseak. 

• Edizio-motak. 

• Dokumentu teknikoak. 

• Giza taldea. 
- Edizioaren plangintza egiteko teknikak. 
- Edizio- eta postprodukzio-planaren prestaketa. 
- Denbora-diagramak. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
EDIZIOAREN ETA POSTPRODUKZIOAREN PRESTAKETA 
 

Kodea: MF0948_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0948_3 Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialak 

eta efektuak prestatzea. 
 

Iraupena: 130 ordu 

 

2 
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2.1. prestakuntza-atala 
EDIZIORAKO ETA POSTPRODUKZIORAKO BEHARREZKOAK DIREN MATERIALEN 
ANTOLAKETA  
 

Kodea: UF0813 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialak aztertzea, eta eskuragarri daudela bermatzea, 
identifikazioa, bateragarritasuna, kalitate teknikoa bermatzeko eta/edo izan litezkeen akatsak aurkitzeko, eta ikus-
entzunezko proiektuaren edizio-prozesua optimizatzeko. 

EI1.1 Euskarri fisikoen (magnetikoa, optikoa edo fotosentikorra) kanpo-identifikazioa eta esku hartzen duten 
bitartekoena aztertzea, eta edukia eta gidoian, eskaletan edo kamera-parteetan zehaztutakoa bat datozen aztertzea 
ikus-entzunezko proiektuaren dokumentu teknikoetan. 
CE1.2 Euskarri fisikoen (magnetikoa, optikoa edo fotosentikorra) trinkotzeak, pantailan denbora kodea duten 
ikuskaldi-kopiak, bikoizketak eta/edo formatu-bihurketak egitea. 
EI1.3 Euskarri fisiko baten edukia minutatzea eta deskribatzea, eta datuak dokumentu batean jasotzea. 
EI1.4 Zinten denbora-kodeak aztertzea, eta, hala dagokionean, hauek zuzentzea: 

- Jarraitutasunik ezak edo etenak. 
- Aldi bereko grabazioetatik datozen zintetan hutsegiteak dituzten sinkronizazioak. 
- Telezineman jatorrizko keykodearekin bat etortzerik eza. 

EI1.5 Programa jakin baten dokumentuetan zehaztutako irudi, audio eta material grafiko guztien eskuragarritasuna eta 
kalitate teknikoa aztertzea. 
EI1.6 Kasu praktikoetan, baldintza teknikoak betetzen diren aztertzea inkrustazio bidez konbinatu behar diren 
hartualdietan, edo beste efekturen bat edo postprodukzioko tratamenduren bat eman behar zaienetan. 
EI1.7 Ikus-entzunezko proiektuen kasu praktikoetan, geroko prozesuetan kontuan izan behar diren berezitasunak eta 
gertakariak detektatzea eta konpontzea (adibidez, denbora-kodeetako akatsak, dropak, audio-pisten asetasuna edo 
alderantzikatzea, edo irudietako akats fisikoak, besteak beste). 

A2: Edizio-gelan, ekipo eta sistema eragile ohikoenen konfigurazioa zehaztea eta prestatzea, eta sistema periferikoak 
konektatzea, sistemaren eraginkortasuna bermatuz. 

EI2.1 Seinaleen eta/edo datu-fluxu digitalen banabidea konexio-panelen, matrizeen, banatzaileen, kommutadoreen 
edo sare informatikoen bidez. 
EI2.2 Edizio ez-linealeko sistema baten konexioak eta konfigurazioa gauzatzea, eta periferiko guztiak, kanpo-
gailuetatik datozen seinale-fluxuak eta urrutiko biltegiratze-sistemarako sarrera erabilgarri dauden aztertzea. 

A3: Bitartekoak txertatzea edizio-sisteman, beharrezkoak diren formatu-bihurketak egitez, eta konpresio digital egokia 
erabiliz. 

EI3.1 Bitartekoak jasotzen dituzten euskarri fisikoak zehaztasunez identifikatzea sisteman, zehaztutako protokoloei 
jarraikiz, gero aurkitzeko aukera izateko, eta, hala dagokionean, bitartekoak eskuratzeko. 
EI3.2 Hartualdiaren sistemako sarrera-parametroak doitzea (adibidez, seinale-motaren aukeraketa, konpresio-erlazioa 
edo laginketa-maiztasuna) produktua egiten den euskarriak eta/edo hedatze-bitartekoak eskatzen duen kalitate-
estandarraren arabera, edo biltegiratze-espazioaren arabera, offline edizioaren kasuan. 
EI3.3 Bideo-iturrietatik eta audio analogiko edo digitaletatik edo formatu-bihurketak egitea eskatzen duten edo 
eskatzen ez duten artxibo digitaletatik baliabideak edizio-sistema batera igarotzeko prozesua burutzea. 

A4: Aukeratutako irudi- eta soinu-materialak edukiaren arabera antolatzea, identifikatzeko eta gero muntaketa-prozesuan 
erabiltzeko. 

EI4.1 Sisteman sartutako grabazio edo filmaketa baten material landugabetik abiatuz: 
- Baliozko hartualdi bakoitzari dagozkion zatiak aukeratzea, edukia identifikatuz eta iruzkin egokiak idatziz, 

edo, hala dagokionean, sistemara igorriz kamera- edo gidoi-partean jasotako oharrak. 
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- Bideoaren zati bakoitzaren sarrera- eta irteera-puntuak markatzea, denbora-kodeen oharrak edo sarrera- 
eta irteera-keykodeak jasoz, gidoiak aurreikusitako iraupenaren arabera, puntu horien aurretik eta atzetik 
koleo bat mantenduz, gero doikuntza zehatzagoa egin ahal izateko. 

- Bideoaren segmentuak sekuentzien, baliozko hartualdien eta iraupenen arabera sailkatzea, zehaztutako 
irizpideen arabera, edizio-saioan erraz aurkitzeko. 

EI4.2 Albi bereko erregistro bat egin duten iturrietatik datozen landugabeak denbora-lerroan sinkronizatzea. 
EI4.3 Besteak beste, efektuak egiteko erabili behar diren irudi-, audio-, grafiko-segmentuak eta maskarak aukeratzea, 
sailkatzea eta identifikatzea. 
EI4.4 Aurretiaz idazkunetarako eta grafismorako prestatutako materialak sailkatzea eta identifikatzea. 
EI4.5 Gelan sortutako edo aurretiazko grabazioetako audio-materialak sailkatzea eta identifikatzea. 
EI4.6 Hirugarrenek sisteman sartutako materialak sailkatzea eta identifikatzea, edizioan erabili ahal izateko, 
eskubideak aske ez daudenean edo erabilera-deklarazioa behar izan dezaketenean. 
EI4.7 Audioaren bikoizketa-saiorako beharrezkoak diren hartualdiak euskarri jakin batean prestatzea, sailkatzea eta 
kopiak egitea. 
EI4.8 Soberako materialak eta bazterkinak ordenatzea eta artxibatzea, gero erraz eta azkar berreskuratzeko. 

 

Edukiak: 

1. Edizioa 
- Magnetoskopioak: 

• Ezaugarriak 

• Prestazioak. 

• TBC. 

• Abiadura aldakorra. 
- Denbora-kodeak eta kontrol-pista. 
- Bideo-seinalea: 

• Monitorizazioa. 

• Doikuntza. 

• Sinkronizazioa. 
- Bideo-seinalea doitzeko eta zuzentzeko ekipoak. 
- Ekipoen urruneko kontrola. 
- Audioaren tratamendua: 

• Formatu-motak. 
- Akatsak detektatzea eta konpontzea.  

• Denbora-kodearen akatsa. 

• Dropak. 

• Audio-pisten asetasuna. 

• Audio-pisten alderantzikatzea. 

• Irudiaren akats fisikoak. 

2. Sistema analogikoen eta digitalen konfigurazioa 
- Seinaleen kudeaketa eta bateragarritasuna. 
- Gailu analogikoen loturak. 
- Gailu digitalen loturak. 
- Edizio analogikoa 

• Ebaketa-edizioa. 

• Konexioak. 

• Lan-prozedurak. 

• Soinua jartzea. 

• A/B Roll edizioa. 

•  A/B Roll gelako ekipamendua. 

• Konfigurazioaren diseinua eta elementuen txertaketa 

3. Seinaleen eta datuen fluxuaren kudeaketa 
- Seinaleen eta datu digitalen fluxuen banabidea:  

• Konexio-panelak. 

• Matrizeak. 

• Banatzaileak. 
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• Kommutadoreak. 

• Sare informatikoak. 
- Editatzeko materialak: 

• Egiaztapena. 

• Prestaketa. 

• Tratamendua. 
- Bitartekoak eta materialak biltegiratzeko sistemak. 

4. Eragiketak edizio ez-linealeko sistemetan 
- Bideoaren eta audioaren digitalizazioa: 

• Konpresioa. 

• Seinale-laginketa 

• Kodekak. 
- Errendatzea: 

• Audioaren errenderra 

• Errender-interfazea. 

• Fotogramen errenderra. 

• Errenderraren formatuak. 

5. Materialen aukeraketa eta sailkapena 
- Edizioa denbora-lerroan eraikitzea. 
- Zinta nagusia. 
- Konposizio bertikala. Tresnak. Prozedurak. 
- Irteera-formatuak. 
- Soberako materialen eta bazterkinen antolaketa eta artxiboa 

 
 

2.2. prestakuntza-atala 
IRUDI-EFEKTUEN, GRAFISMOAREN ETA IDAZKUNEN PRESTAKETA 
 

Kodea: UF0814 

 

Iraupena: 50 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Produkzioko irudi-efektuak, grafismoa eta idazkunak zehaztea, irizpide narratiboen eta materialen eta baliabideen 
eskuragarritasunaren arabera. 

EI1.1 Efektu egokienak gidoian adierazitako eskaera narratiboak eta eskuragarri dauden irudiak kontuan izanik 
zehaztea. 
EI1.2 Efektu jakin bat lortzeko plataforma egokiena aukeratzea. 
EI1.3 Efektu jakin bat prestatzeko beharrezkoak diren software-tresna osagarriak (plug-inak) aukeratzea. 

A2: Irudi-efektuak, grafismoa eta idazkunak prestatzea, edizio propioko sistema batean gauzatzeko, edo kanpo-plataforma 
batean, materialak aukeratuz eta bidaliz. 

EI2.1 Efektu bat egiteko prozesuaren plangintza egitea, baita elementu edo fase batzuk plataforma desberdinetan 
egin behar direnean ere. 
EI2.2 Irudiak konposatzeko maskarak sortzeko prozesuak deskribatzea. 
EI2.3 Programaren grafismo- eta idazkun-ildoak eta -ereduak sortzeko prozesuak deskribatzea. 
EI2.4 Programaren grafismorako eta idazkunetarako ildoen txosten bat egitea, prozesu horiek kanpo-plataforma 
batean egin behar direnerako. 
EI2.5 Efektuak aplikatzeko edo beste edozein tratamendu espezifiko emateko kanpo-plataformaren batera bidali 
behar diren materialen kopiak egitea truke-euskarri batean eta eskatutako formatuan. 
EI2.6 Ebaketa bidezko oinarrizko edizio batetik abiatuz, grafikoak, idazkunak eta maskarak aplikatzea. 
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Edukiak: 

1. Irudi-, grafismo- eta idazkun-efektuak 
- Efektu-motak. 
- Efektuen egokitzapena ikus-entzunezko proiektuaren narratibara. 
- Efektuak aukeratzeko irizpideak. 
- Efektuak sortzeko baliabideak. 

• Plataforma-motak, eta haien ezaugarriak. 

• Plataforma aukeratzeko irizpideak. 

• Tresna informatikoak. 

2. Efektuak hainbat plataformatan sortzeko teknikak 
- 2Dko eta 3Dko konposizioa. 
- Maskarak sortzea  
- Grafismoa.  
- Idazkunak. 
- Efektuen hartualdia eta grabazioa. Truke-euskarriak. Formatuak. 

3. Efektuak edizio ez-linealeko sistemetan 
- Kolore-efektuak. mailak zuzentzea. 
- Etalonajea: maila-kurbak. 
- Mugimendu- efektuak: trantsizioak. 

• Bideoaren efektu dinamikoak eta DVE. 

− Idazkun-tresnak. 

4. Audioaren muntaketa 
- Efektuen erabilera. 

• ekualizazioa. 

• Konprimigailuak/Hedagailuak. 

• Irabazia. 
- Pisten nahasketa. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO ERAGIKETAK 

 

Kodea: MF0949_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0949_3 Editatzea, postprodukzioko tresnak eta hainbat jatorritako 

materialak txertatuz. 
 

Iraupena: 110 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
EDIZIOA ETA POSTPRODUKZIOA GAUZATZEA 
 

Kodea: UF0815 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

3 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Edizio-gela batean, ediziorako/postprodukziorako beharrezkoak diren ekipoak prest jartzea. 
EI1.1 Edizio-sistema osoaren eraginkortasuna aztertzea, periferikoak, seinale-fluxua eta biltegiratze-sistema, eta hala 
dagokionean, grabazio-sistema aztertuz. 
EI1.2 Magnetoskopioen mantentze-lanak erregulartasunez egitea, edo gainbegiratzea, eta esku-hartze espezializatua 
behar duten disfuntzioen diagnostikoa egitea. 

A2: Ikus-entzunezko produktuen edizioa eta/edo postprodukzioa egitea, ekipoak trebetasunez erabiliz, eta edizio-teoriak, 
-kodeak eta -teknikak aplikatuz. 

EI2.1 Egoki aplikatzea denbora-kodeen offset bat edizio batean. 
EI2.2 Emandako proiektu batetik abiatuz, irudien eta iraupen jakin bateko soinuen pasarteak txertatzea sekuentzialki 
eta alternatiboki. 
EI2.3 Emandako proiektu batetik abiatuz, edukia editatzea, iraupen zehatz eta jakin bateko edizioa lortzeko. 
EI2.4 Edizio ez-linealeko software estandarizatu bat erabiltzea. 
EI2.5 Offline muntaketa bat egitea grabazio-eskaleta batetik abiatuz, eta dagozkion EDLak sortzea. 
EI2.6 Mobiolak, zenbakitzaileak, bobinatzeko makinak, lokailuak eta zinema-materialaren kontagailuak erabiltzea. 
EI2.7 Programa jakin baten audioari dagokionez: 

- Irudiak eta dagozkien audioak sinkronizatzea, klaketetako irudi-eta soinu-marketatik edo beste edozein 
erreferentziatik abiatuz. 

- Soinu-banda bat txertatzea sekuentzia jakin batzuetan, haien erritmo bisualari erreparatuz. 
- Soinu-banda bat txertatzea irudi jakin batzuetan, denbora-kodeen offsetak erabiliz. 
- Sekuentzia-edizio bat egitea zenbait audio-kanalekin, kalitate-maila jakin bati eutsiz, eta zinta nagusian 

nazioarteko banda sortuz. 
- Audioaren aurreko eta ondorengo koleoak dituzten bi sekuentzia ongi muntatzea. 

EI2.8 Emanaldirako kopia bat egitea, PPD arau jakin batzuei jarraikiz (zabaltzeko eta emateko prestatua). 
EI2.9 Ikus-entzunezko proiektu bati dagozkion materialetatik abiatuz, editatzea, azken edizioan hauek kontuan izanik: 

- Asmo narratiborako egokiak diren erritmoa eta egitura. 
- Denborak zehaztuekin bat etortzea. 
- Aukeratutako planoak asmo narratiborako egokiak izatea. 
- Irudiaren eta soinuaren arteko sinkronizazio hobezina izatea. 

A3: Edizio-prozesuetan, efektu optiko, dinamiko eta bereziak sortzea eta/edo txertatzea, uneoro software eta teknologia 
egokienak erabiliz. 

EI3.1 Efektu jakin bat prestatzeko beharrezkoak diren faseak eta tresnak zehaztea. 
EI3.2 Irudi jakin batean argiztapena ordezteko beharrezkoak diren kanpo-giltzak zehaztea. 
EI3.3 Efektu bat sortzeko beharrezkoa diren giltzak zehaztea eta sortzea, eta kasu bakoitzerako mota (luminantzia, 
krominantzia, matte, etab.) eta prozesaketa egokiena erabakitzea. 
EI3.4 Edizioan kanpo-plataformetatik datozen efektuak txertatzea eta egokitzea. 
EI3.5 Irudiaren abiadura aldatzeko efektua sortzea (izoztea, moteltzea, azkartzea), eta kasu bakoitzerako zer 
prozesaketa-mota behar den zehaztea. 
EI3.6 Oinarrizko efektu-sorta bat sortzea, software espezializatuak menderatuz. 
CE3.7 Edizio-sekuentzia batean, idazkunak txertatzea, idazkunak sortzeko makinetatik edo software lagungarritik 
datozenak. 
EI3.8 Efektu-sorgailu batean perspektiba-efektu jakin bat egitea, zehaztutako irizpide batzuk betez. 
EI3.9 Audio-efektuak sortzea, eta asmo narratibora egokitzea. 
EI3.10 Efektu jakin batzuk biltegiratze-sistema informatiko batean gordetzea, azkar eta seguru aurkitzeko aukera 
bermatuz. 
EI3.11 Irudiaren kalitate bisuala doitzea eta berdintzea, aldatu beharreko parametroak eta irudiaren prozesaketa-maila 
zehaztuz, tresna propioekin edo ekipo eta software lagungarriekin egin beharrekoak. 
EI3.12 Ikus-entzunezko kontakizunen gidoitik eta grabazioetatik abiatuz: 

- Irudien trantsizioak egitea, kateatze edo gortina bidez, eta parametroak ikus-entzunezko kontakizunaren 
asmo narratibo eta espresiboaren arabera doitzea. 

- Kolore- eta luminantzia-inkrustazio bat egitea. 
- Efektu berezi ugari aplikatzea, software espezializatuak menderatuz. 
- Hainbat motatako giltzak sortzea, eta efektuaren lorpenera egokitzea. 
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- Beste lan-ingurune batzuetako efektuak eta elementu grafikoak inportatzea eta txertatzea. 
- Erabilitako irudien kalitatea zuzentzea eta berdintzea. 

 

Edukiak: 

1. Zinema-lanen eta lan bideografikoen edizio-gelen konfigurazioa eta optimizazioa 
- Gela-motak:  

• Zinema-lanen edizio-gelak. 

• Edizio-gelak. 

• Bideoaren postprodukzio-gelak. 

• Audioen hartualdi- eta postprodukzio-gelak. 
- Edizio- eta postprodukzio-ekipoen mantentze-lanak. 

• Akatsak eta matxurak detektatzeko metodoak. 

• Ekintza zuzentzaileak 

• Prebentziozko mantentze-lanak egiteko eragiketak. 

2. Edizio-egitura eta -prozesua 
- Asmo narratiboa. Edizioa eta espresibotasuna. 
- Planoen arteko trantsizioak, eta haien balio espresiboa eta narratiboa. Kateatzeak. Gortinak. 
- Planoa aukeratzeko eta denbora doitzeko irizpideak. 
- Jarraitutasunari eustea.  
- Puntuazio-ikurren eta trantsizioen balio espresiboa. 

3. Eragiketak edizio-ekipoekin 
- Mobiolak. 
- • Zenbakitzaileak.  
- Bobinatzeko makinak.  
- Lokailuak.  
- Zinema-materialaren kontagailuak 

4. Edizio-teknikak. 
- Eragiketak edizio ez-linealeko softwarearekin. 
- EDLen sorrera. 

5. Musikaren edizioa 
- Espazio-banaketa. 
- Soinu-planoak. 
- Soinu-hizkuntza. 
- Soinu-bandaren eraikuntza. 
- Ikus- eta soinu-planoen sinkronismoa. 

6. Efektuak sortzea edizioan 
- Faseak eta tresnak zehazteko irizpideak 
- Gainjartze/inkrustatzeko giltzak sortzea: 

• HUE. 

• CLIP. 
- Kanpo-plataformetatik datozen efektuak txertatzea eta egokitzea.  
- Efektu-prozesadoreak: Motak. Prozesadoreak aukeratzeko irizpideak. 
- Irudiaren abiadura aldatzen duten efektuak sortzea. Izoztea. Moteltzea. Arintzea. 
- Idazkunak sortzea eta txertatzea edizio-sekuentzia batean. 
- Efektuen memoriak. 
- Irudiaren kalitate bisualaren doikuntza. 

• Parametroak. 

• Prozesaketa-maila. 

• Tresna informatikoak. 
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3.2. prestakuntza-atala 
EMAITZEN BALORAZIOA, ETA EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO MATERIALEN 
KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0816 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Edizio jakin baten emaitzak ebaluatzea, hutsuneak detektatzeko eta erritmoaren eta iraupenaren azken doikuntzak 
egiteko. 

EI1.1 Programaren komunikazio-helburuen lorpena proiektuaren komunikazio-helburuekin alderatzea. 
EI1.2 Erritmo narratiboaren lorpena ebaluatzea, planoak aukeratuz eta konbinatuz, eta programaren asmo 
narratiborako egokia den egitura duen ikusiz. 
EI1.3 Programaren denbora partzialen eta totalen lorpena kontrolatzea, proiektuan definitutakoari dagokionez. 
EI1.4 Planoen artean irudien eta soinuaren jarraitutasunari eusten zaion aztertzea. 
EI1.5 Efektuen funtzionaltasun narratibo eta espresiboa nahiz haien zuzentasun teknikoa ebaluatzea. 
EI1.6 Irudien eta soinuen banden arteko sinkronia kontrolatzea. 
EI1.7 Ebaluazio-prozesuan detektatutako anomaliak zuzentzeko egin behar diren doikuntzak eta aldaketak 
proposatzea. 

A2: Kanpo-plataformetan postprodukzio-tratamendua behar duten materialen informazioa trukatzeko protokolo 
estandarizatuak erabiltzea. 

EI2.1 Beharrezkoak diren material eta datu erantsi guztien eskuragarritasuna bermatzen duten prozesuak 
deskribatzea, lan osagarriak egiteko beste edizio- eta postprodukzio-plataforma batzuetan. 
EI2.2 Truke-datuen eta -materialen inportazioa eta konformazioa aztertzea. 
EI2.3 Informazioa trukatzeko protokolo estandarizatuenetan oinarritutako dokumentuak egitea, kanpo-plataformetako 
lana errazteko. 

A3: Edizioan erabilitako materialak sailkatzea, biltegiratzeko eta gerora baliatzeko. 
EI3.1 Edizioan erabilitako soinu-, irudi- eta infografia-materialak antolatzeko eta artxibatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Edizio-proiektua osatzen duten datuak antolatzea eta gordetzea, geroko egokitzapenak, eguneratzeak edo 
segimenduak errazteko. 
EI3.3 Lortutako dokumentuak aztertzea eta euskarri ateragarrietan biltegiratzea, garraiatzeko, edo aurretiaz 
zehaztutako truke-sare batean eskuragarri izateko. 

A4: Proiektu jakin batean erabilitako biltegiratze-unitate informatikoak kudeatzea, eta haien edukiera eta konfigurazioa 
optimizatzea. 

EI4.1 Edizio- eta postprodukzio-prozesuetan erabilitako euskarri fisikoak birziklatzeko beharra ebaluatzea, gerora 
baliatzeko. 
EI4.2 Lekua egitea biltegiratze-unitateetan, artxiboak ezabatuz. 
EI4.3 Biltegiratze-sistema informatikoetan mantentze-lanak egitea, baita testak ere, optimizatzeko. 

 

Edukiak: 

1. Edizioaren eta postprodukzioaren kalitate-kontrola 
- Edizio-emaitzen ebaluazioa, hauek lortzeari dagokionez: 

• Komunikazio-helburuak. 

• Erritmo narratiboa.  

• Denbora partzialak eta totalak 

• Irudiaren eta soinuaren jarraitutasuna. 

• Efektuen zuzentasuna eta funtzionaltasuna. 
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• Irudi eta soinuen banden arteko sinkronia. 
- Detektatutako anomaliak zuzentzeko prozedurak. 
- Sortutako produktuaren babesa, sailkapena eta dokumentazioa. 
- Materiala trukatzeko sistemak eta protokoloak. 

2. Materialen sailkapena eta biltegiratzea 
- Materialak plataformen artean sailkatzeko teknikak: 

• Antolaketa eta artxiboa. 

• Eguneratzea eta ondorengo segimendua. 

• Eskuragarritasuna kanpo-plataformetan.  
- Materialen kudeaketa eta birziklapena 

• Euskarri fisikoen birziklapena. 

• Artxiboak ezabatzeko irizpideak. 

• Biltegiratze-sistemen mantentze-lanak. 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO AZKEN PROZESUAK 

 

Kodea: MF0919_3 

 

Gaitasun-erreferentea: UC0919_3 Edizioko eta postprodukzioko azken prozesuak koordinatzea, azken ikus-

entzunezko produktua sortu arte. 
 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Filmen eta bideo-programen akabera-prozesuen kalitate teknikoa aztertzea. 
EI1.1 Postprodukzioko lan-fluxua identifikatzea, formatu fotokimikoan eta elektronikoan. 
EI1.2 Ikus-entzunezko produkzio baten edizioan esku hartzen duten euskarri eta formatu guztiak sailkatzea, eta offline 
ediziotik lortutako zerrendekin identifikatzea. 
EI1.3 Azken edizioan esku hartzen duten euskarri eta formatuetako irudiaren kalitate teknikoa ebaluatzea. 
EI1.4 Irudiak eta soinua identifikatzeko tresnen ezaugarriak eta erabilerak deskribatzea, edizio- eta postprodukzio-
prozesuei dagozkienak. 
EI1.5 Berredizioko zerrendak prestatzea eta interpretatzea, online, linealak eta ez linelak, zitako jatorrizkoetatik, 
telezinemetatik eta laborategikoetatik abiatuz, eskaneatzeko eta datuak konformatzeko. 
EI1.6 Maskarak prestatzeko beharrezkoak diren teknikak ezagutzea. 
EI1.7 Irudiak egonkortzeko eta haien jarraipena egiteko eta kamerak lortzeko teknikak bereiztea. 
EI1.8 Kolorea zuzentzeko prozesu teknikoak eta monitorizatzeko sistemak zehaztea. 
EI1.9 Ikus-entzunezko produktu bat konformatzeko erabilitako tresnen ezaugarriak deskribatzea, offline ediziotik 
lortutako informaziotik abiatuz. 
EI1.10 Euskarri fotokimiko eta elektronikoetan erakusteari aplikagarri zaizkion baldintza teknikoak eta araudiak 
zehaztea. 

A2: Soinu-bandan, soinua erregistratzeko, banatzeko eta erakusteko formatuen kalitate- eta sinkronia-arauak betetzen direla 
bermatzea. 

EI2.1 Soinu-hartualdi baten kalitate teknikoa ebaluatzea. 
EI2.2 Ikus-entzunezko edizioaren kasu praktiko batean, irudiaren eta soinuaren arteko sinkronia bermatzea. 
EI2.3 Soinua trukatzeko formatuak deskribatzea. 
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EI2.4 Soinuaren erreprodukzio-abiaduraren aldaketak erregistroan nahiz edizioan dituzten ondorioak bereiztea. 
EI2.5 Bideoa trukatzeko formatuen pisten erreferentziei, mailei eta kokapenari buruzko arau nagusiak identifikatzea. 
EI2.6 Soinua erakusteko/emateko erabiltzen diren sistemak deskribatzea. 
EI2.7 Zinemako kopia estandarretan soinuaren pista optikoen kokapena identifikatzea. 
EI2.8 Zinemarako eta erakustaldietarako kopiak egiteko sistemak deskribatzea. 

A3: Zinta nagusia edo azken kopia entregatzeko prozesuak ebaluatzea, proiektuaren eskaera tekniko espezifikoei jarraikiz. 
EI3.1 Ikus-entzunezko produktua banatzeko dauden kateen berezitasun teknikoen ezaugarriak bereiztea. 

- Telebistako emanaldia. 
- Banaketa bideografikoa, erakunde-banaketa eta DVDa, besteak beste. 
- Zinema-banaketa: fotokimikoa eta elektronikoa. 

EI3.2 Ikus-entzunezko produktu baten kopiak egitea DVDan edo truke-euskarri batean, testa egiteko eta/edo 
ebaluatzeko. 
EI3.3 Banaketa-kate bakoitzerako azken produkzioaren prozesuak eta materialak deskribatzea. 

- Banaketa bideografikoa: zinta nagusiak, segurtasun-kopiak, emanaldietarako kopiak. 
- Zinema-banaketa: jatorrizkoak, intermediateak, kopia estandarra eta beste. 

EI3.4 Babes-sistemak ezagutzea, teknologia bakoitzaren espezifikazio teknikoen arabera, sortutako ikus-entzunezko 
produktuaren euskarriaren segurtasuna bermatzek. 
EI3.5 Ikus-entzunezko proiektu bat sustatzeko materialak euskarri elektronikoan errealizatzeko prozesuak 
deskribatzea. 
EI3.6 Ikus-entzunezko proiektu baten bitarteko eta azken materialak prestatzeko eta sailkatzeko eta dokumentuak 
sortzeko prozesuak deskribatzea. 

 

Edukiak: 

1. Produktuari akaberak emateko eta aurkezteko prozesuak 
- Produktuaren akaberarako teknikak eta prozesuak: 

• Irudien egonkortasuna. 

• Kolorearen zuzenketa. 

• Monitorizazio-sistemak. 
- Truke-formatuak soinuaren tratamenduan. 
- Zinta nagusia. Ezaugarriak. Babes-sistemak. 
- Postprodukzioaren azken balantzea. Ebaluatzeko irizpideak. 
- Produktuaren aurkezpena. 

2. Azken produktuaren biltegiratzea eta kudeaketa 
- Offline editatzeko teknika eta prozesuak. Tresnak. Euskarriak. Artxibo-formatuak. 
- Segurtasun-kopiak eta bideo-bikoizketak sortzea. Prozedurak. 
- Jabetza intelektualeko eskubideen kudeaketa. 

• Ikus-entzunezko lanak eta egile-eskubideak. 

• Egile eta Editoreen Elkartea. 

• Ikus-entzunezko lanetan egile eskubideen babesaren iraupena edo epea. 

• Jabetza intelektualaren erregistroa. 

3. Produktuaren kalitate-kontrola. 
- Soinu-pisten banaketa. Euskarri bideografikoak. Zinema-euskarriak. 
- Nazioarteko banda. 
- Edizioko eta soinua jartzeko azken prozesuak 
- Kalitate-estandarrari eustea. 
- PPD arauak (hedatzeko edo emateko prest). 
- Irudiari eta soinuari aplikagarri zaizkien arau teknikoak. 

4. Produktuaren banaketa eta baldintzatzaile teknikoak 
- Ikus-entzunezkoen emanaldia telebistaz. 
- Merkataritza-banaketa. Bideoa. DVDa. 
- Zinema-aretoetan ematea. 
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5. Produktuaren banaketa eta baldintzatzaile teknikoak 
- Ikus-entzunezko produktuen emanaldia telebistaz. 

• Baldintza espezifikoak. 

• Prozesuak. 

• Azken produkzioaren formatuak.  
- Merkataritza-banaketa. Bideoa. DVDa. Baldintza teknikoak. 
- Zinema-aretoetan ematea. 

• Zinema-banaketarako baldintza-teknikoak. 

• Azken produkzioaren formatu-motak. 

 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
IKUS-ENTZUNEZKOEN EDIZIOKO ETA POSTPRODUKZIOKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0166 

 

Iraupena: 80 ordu 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Edizio- edo postprodukzio-prozesuen plangintza egitea, dagozkion dokumentu teknikoak sortuz. 
EI1.1 Ikus-entzunezko lanak errealizatzeko erabiltzen diren dokumentuak interpretatzea: gidoia, eskaleta, minutatuak. 
EI1.2 Antolaketa-plan batean edizioko eta/edo postprodukzioko jarduera propioak islatzea, proiektuan denborari 
dagokionez zehaztutako epeen barruan. 
EI1.3 Edizio- edo postprodukzio-prozesuaren dokumentu teknikoak egiten laguntzea, lanerako planetik abiatuta. 

A2: Edizioa eta postprodukzioa prestatzea, materialak antolatuz eta irudi-efektuak, grafismoa eta idazkunak prestatuz. 
EI2.1 Aldi bereko erregistro bat egin duten iturrietatik datozen landugabeak denbora-lerroan sinkronizatzen laguntzea. 
EI2.2 Besteak beste, efektuak egiteko erabili behar diren irudi-, audio-, grafiko-segmentuak eta maskarak aukeratzen, 
sailkatzen eta identifikatzen parte hartzea. 
EI2.3 Aurretiaz idazkunetarako eta grafismorako prestatutako materialak sailkatzea eta identifikatzea. 
EI2.4 Gelan sortutako edo aurretiazko grabazioetako audio-materialak sailkatzea eta identifikatzea. 
EI2.5 Hirugarrenek sisteman sartutako materialak sailkatzea eta identifikatzea, edizioan erabili ahal izateko, 
eskubideak aske ez daudenean edo erabilera-deklarazioa behar izan dezaketenean. 
EI2.6 Audioaren bikoizketa-saiorako beharrezkoak diren hartualdiak euskarri jakin batean prestatzen, sailkatzen eta 
kopiak egiten laguntzea. 
EI2.7 Soberako materialak eta bazterkinak ordenatzea eta artxibatzea, gero erraz eta azkar berreskuratzeko. 
EI2.8 Efektu bat sortzeko prozesuaren plangintza egiten laguntzea. 
EI2.9 Programaren grafismorako eta idazkunetarako ildoen txosten bat egitea, prozesu horiek plataforma 
desberdinetan egin behar direnerako. 
EI2.10 Efektuak aplikatzeko edo beste edozein tratamendu espezifiko emateko kanpo-plataformaren batera bidali 
behar diren materialen kopiak truke-euskarri batean eta eskatutako formatuan egiten parte hartzea. 

A3: Ikus-entzunezko produktuen edizioa eta/edo postprodukzioa egitea, ekipoak trebetasunez erabiliz, eta edizio-teknikak 
erabiliz, eta efektu optiko, dinamiko eta bereziak txertatuz.  

EI3.1 Denbora-kodeak ongi erabiltzea. 
EI3.2 Irudi- eta soinu-zatiak ongi sinkronizatzen laguntzea. 
EI3.3 Beharrezkoa diren EDLak sortzen laguntzea. 
EI3.4 Emanaldirako kopia bat editatzean, PPD arauak aplikatzea (zabaltzeko eta emateko prestatua). 
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EI3.5 Irudien trantsizioak egitea, kateatze edo gortina bidez, eta parametroak ikus-entzunezko kontakizunaren asmo 
narratibo eta espresiboaren arabera doitzea. 
EI3.6 Efektu bat sortzeko beharrezkoa diren giltzak sortzen laguntzea, eta kasu bakoitzerako mota (luminantzia, 
krominantzia, «matte», diferentziagatik) eta prozesaketa egokiena erabakitzea. 
EI3.7 Edizioan kanpo-plataformetatik datozen efektuak eta elementu grafikoak txertatzen eta egokitzen laguntzea. 
EI3.8 Oinarrizko efektu-sorta bat sortzen laguntzea, software espezializatuak menderatuz. 
CE3.9 Edizio-sekuentzia batean, idazkunak sortzen eta txertatzen laguntzea, idazkunak sortzeko makinetatik edo 
software lagungarritik datozenak. 
EI3.10 Efektuak gordetzea, azkar eta seguru aurkitzeko aukera bermatuz. 
EI3.11 Irudiaren kalitate bisuala doitzen eta berdintzen laguntzea, aldatu beharreko parametroak zehaztuz. 

A4: Edizioaren eta postprodukzioaren akabera-prozesuak aurrea eramatea. 
EI4.1 Ikus-entzunezko produkzio baten edizioan esku hartzen duten euskarri eta formatu guztiak sailkatzea. 
EI4.2 Azken edizioan esku hartzen duten euskarri eta formatuetako irudiaren kalitate teknikoa ebaluatzea. 
EI4.3 Irudiaren eta soinuaren arteko sinkronia bermatzen laguntzea. 
EI4.4 Ikus-entzunezko produktu baten kopiak DVDan edo truke-euskarri batean egiten parte hartzea, testa egiteko 
eta/edo ebaluatzeko. 
EI4.5 Sortutako ikus-entzunezko produktuaren euskarriaren segurtasuna bermatzeko sistemaren erabileran parte 
hartzea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauEI eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 

 

Edukiak: 

1. Edizioaren plangintza 
- Gidoiaren eta dokumentu lagungarriaren azterketa. 
- Beharrezko baliabide teknikoen identifikazioa. 
- Edizio-plan baten prestaketa. 
- Dokumentu teknikoen prestaketa.  

2. Efektuen prestaketa eta gauzatzea 
- Efektu egokien aukeraketa. 
- Grafismoaren eta idazkunen efektuak gauzatzea. 
- Kolore-efektuak egitea. 
- Mugimendu-efektuak egitea. 
- Bideoaren efektu dinamikoak eta trantsizioak aplikatzea. 
- 2Dko eta 3Dlp efektuak sortzea. 

3. Edizioa aurrera eramatea 
- Edizioan irudiak eta soinua tartekatzea. 
- Offline edizioa egitea, grabazio-eskaleta batetik abiatuz. 
- Irudien eta audioaren sinkronizazioa. 
- Soinu-banda gehitzea sekuentzia bati.  

4. Azken produktuaren kalitate-kontrola 
- Irudien egonkortasuna. 
- Kolorearen zuzenketa. 
- Zinta nagusiaren babesa. 
- Segurtasun-kopiak egitea. 
- Produktuaren aurkezpena. 

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0947_3:  
EDIZIOAREN ETA 
POSTPRODUKZIOAREN 
PLANGINTZA 

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

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

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0948_3:  
edizioaren eta 
postprodukzioaren 
prestaketa 

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

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

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0949_3:  
edizioko eta 
postprodukzioko eragiketak 

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

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

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0919_3: 
edizioko eta 
postprodukzioko azken 
prozesuak  

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

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

• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

 

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

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

 

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

Edizio- eta postprodukzio-
tailerra 

100 150 

 

 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Edizio- eta postprodukzio-
tailerra 

X 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.  

Edizio- eta postprodukzio-tailerra  

− Edizioko eta postprodukzioko plataforma digitalak 

− Irudiaren eta soinuaren euskarriak: magnetikoak, optikoak eta 
fotosentikorrak. 

− Zinema-edizioak egiteko ekipoak: 

− Mobiolak. 

− Zenbakitzaileak. 

− Bobinatzeko makinak. 

− Lokailuak. 

− Zinema-materialaren kontagailuak 

− Irudien efektu bereziak egiteko plataformak. 

− Soinuaren eta grafismoen efektu bereziak egiteko plataformak. 
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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. 

 



 

 



 

 

 




