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IZENA 
TELEBISTAKO PRODUKZIOKO LAGUNTZA 
 

KODEA 
IMSV0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 

 

LANBIDE-EREMUA 
Ikus-entzunezkoen produkzioa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS074_3 Telebistako produkzioko laguntza (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa, eta haren aldaketak, 2007ko 
abenduaren 14ko 1700/2007 EDan argitara emandakoak) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA  
Telebistako produkziorako baliabide ekonomikoen, materialen eta teknikoen eta giza baliabideen plangintza, antolaketa, 
gainbegiratzea eta kudeaketa egitea, produkzio-planak edo -helburuak zehaztutako denboran eta kostu- eta kalitate-
baldintzetan betetzea bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0207_3. Telebistako proiektuen produkzioa antolatzea. 
- UC0208_3. Telebistako ekoizpen-baliabideak kudeatzea. 
- UC0209_3 Telebista-produktuaren lanerako prozesuak kontrolatzea eta aztertzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 

 

Lanbide-esparrua 
Telebista-enpresetan lan egiten du, edozein neurritakoetan, publikoetan nahiz pribatuetan, estaldu txiki eta 
handikoetan, hedatzeko sistema edozein izanik ere; bere kontura ere lan egin dezake. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Ikus-entzunezkoen sektorea (telebistako jarduerak): telebista publikoak eta pribatuak, estatukoak, autonomia-
erkidegokoak edo tokikoak, hedatze-sistema edozein izanik ere; telebistako produkzio-etxeak, prentsa-sailak, eta 
edozein sektoretako enpresen sustapena. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
Albistegien produkzioko laguntzailea. 
Musika-programen produkzioko laguntzailea. 
Fikziozko programen produkzioko laguntzailea. 
Dokumentalen produkzioko laguntzailea. 
Entretenimendu-programen produkzioko laguntzailea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0207_3 
Telebistako proiektuen produkzioa 

180 

UF0365: Telebistako proiektuak 
produzitzeko baliabideen 
zehaztapena 

80 

UF0366: Telebistako proiektuen 
produkzioaren lanerako planaren 
prestakuntza 

60 

UF0367: Telebistako proiektuen 
aurrekontuen prestaketa 

40 

MF0208_3 
Telebistako ekoizpen-baliabideen kudeaketa 

130 

UF0359: Ikus-entzunezko lanen 
produkziorako giza baliabideen 
kudeaketa (zeharkakoa) 

30 

UF0368: Telebistako produkziorako 
baliabide teknikoen eta materialen 
kudeaketa 

70 

UF0369: Telebistako produkziorako 
baliabide ekonomikoen kudeaketa 

30 

MF0209_3 
Telebista-produktuaren lanerako prozesuen 
kontrola 

120 

UF0370: Telebistako produkzio baten 
lanerako planaren segimendua 

40 

UF0363: Ikus-entzunezko lanak 
produzitzeko araudiaren kontrola 
(zeharkakoa) 

40 

UF0371: Telebista-programen 
merkataritza-sustapena eta -ustiaketa 

40 

MP0082 
Telebistako produkzioko laguntzako lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80  

ORDUAK, GUZTIRA 510  
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II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 

1. gaitasun-atala 
TELEBISTAKO PROIEKTUEN PRODUKZIOA ANTOLATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

TELEBISTAKO EKOIZPEN-BALIABIDEAK KUDEATZEA. 

 
3. gaitasun-atala 
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1. gaitasun-atala:  
TELEBISTAKO PROIEKTUEN PRODUKZIOA ANTOLATZEA 
 
 

Kodea: UC0207_3 

 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Telebistako lan bat produzitzeko beharrezkoak diren baliabideak identifikatzea, proiektuaren gidoia, dokumentazioa 
eta helburuak lortuz, antolatuz eta aztertuz. 

BI1.1 Proiektuaren dokumentazioa eta zuzendaritza- edo errealizazio-ekipoaren bileretan bildutako informazioa 
aztertuz eta interpretatuz, hauek identifika daitezke:  
- Obraren generoa, asmo narratiboa eta helburua.  
- Obraren alderdi formalak, espresiboak eta estetikoak. 
- Lanerako metodoa: zuzenekoa, grabatua edo emanaldia. 

BI1.2 Gidoia edo eskaleta irakurri eta ulertuta, behar hauek identifika eta erlaziona daitezke banakapen-orrietan: 
- Ekipoen, materialen eta makinen beharrak, kopuruari eta ezaugarriei dagokienez.  
- Giza baliabide teknikoen beharrak, eta haien espezialitateak. 
- Giza baliabide artistikoen beharrak, eta haien ezaugarriak. 
- Jokalekuen beharrak eta ezaugarriak (platoa edo kanpoaldeko kokalekuak).  
- Baliabide propioak eta besterenak. 
- Dokumentu bisualak, grafikoak eta soinu-dokumentuak. 

BI1.3 Banakapen-orriek, prozeduraren edo generoaren arabera, beharrezkoak diren baliabideak zehazten eta 
espezifikatzen dituzte, ezarritako irizpideei jarraikiz, eta beharrezkoak diren zerrendak egiten dira, obraren edo 
programaren sekuentzien edo faseen antzeko informazioa multzokatuz. 
BI1.4 Ekipamendu eta material teknikoaren identifikazioa esku hartuko duten profesionalen proposamenekin 
alderatzen da. 
BI1.5 Dokumentuak kode eta teknika egokiak erabiliz prestatzen dira. 

LB2: Telebistako lana aurrera eraman ahal izateko lanerako plana egitea, eta parteak diseinatzea, baliabideak 
optimizatuz, eta zehaztutako denbora- eta kalitate-baldintzak betez. 

BI2.1 Ikus-entzunezko lana edo programa aurrera eramateko, ongi batzen dira plangintzan faseak eta prozesuak, 
eta haien prozedurak, generoen arabera, eta ikus-entzunezko proiektuaren helburuak bermatzen ditu. 
BI2.2 Produktua bideorako eta telebistarako egiteko faseen (preprodukzioa, filmaketa/grabazioa eta 
edizioa/postprodukzioa ) plangintza egiten da, fase bakoitzerako beharrezkoak diren baliabideak banatuz. 
BI2.3 Filmaketako/grabazioko lanerako plana egiteko, sekuentziak eduki-blokeka edo jokalekuka sailkatzen dira, 
generoaren arabera, eta beharrezkoak diren baliabideak multzokatzen eta banatzen dira.  
BI2.4 Izan daitezkeen ustekabeak detektatu eta aurreikusi egiten dira: kokalekuen zailtasunetarako eta klima-
baldintzetarako ordezko irtenbideak, bitarteko produktuak eta produktu amaituak egiteko eta entregatzeko epeak, 
pertsonal teknikoaren eta artistikoaren eskuragarritasuna, eszena-elementuak, bitarteko produktuak eta produktu 
amaituak egiteko zailtasuna. 
BI2.5 Lanerako planak giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak optimizatzen ditu, zehaztutako epeak 
betetzea bermatuz. 

LB3: Telebistako lan baten aurrekontuko kontu-sailak prestatzea, beharrezkoak diren baliabide ekonomikoak zehaztuz, 
eta haien esleipena optimizatuz, jasotako espezifikazioei eta zehaztutako helburuei jarraikiz. 

BI3.1 Aurrekontua egitean kontuan hartzen dira telebistako obrak edo programak produzitzeko moduak (produkzio 
elkartua, koprodukzioa, etab.). 
BI3.2 Aurrekontuak kontuan hartzen ditu baliabide propioen eskuragarritasuna eta kanpoko baliabideen beharra. 
BI3.3 Karga ekonomikoak prozesuaren faseen garrantziaren eta gidoian edo eskaletan zehaztutako ezaugarri 
narratibo eta espresiboen arabera banatzen dira. 
BI3.4 Aurrekontuko kontu-sail bakoitzaren zenbakia, ezaugarriak eta kostua zehazten dira, telebista- edo bideo-lan 
edo -programa baten kapituluak kontuan izanik. 
BI3.5 Aurrekontuko kontu-sail bakoitzeko kostuak ebaluatu egiten dira, merkatuko eskaintzak eta prezioak kontuan 
izanik, produkzioa ekonomikoki optimizatzeko. 
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BI3.6 Aurrekontua obraren asmo narratibora doitzen da, eta baliabideen esleipena optimizatzen da, kalitateari eta 
kostuari dagokienez. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Baliabide informatikoak, produkzio-programak, telefono bidezko komunikazioak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Gidoiaren banakapena, behar-zerrendak (banakapenak), kokalekutarako eta filmaketarako/grabaziorako baimenak, 
produkzio-plana, ordainketa-plana eta gastuen kontrola, aurrekontuko kostu-sailaren balorazioa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gidoia. Eskaletak. Irudi-gidoia. Production Boarda. Libretoak. Ekipo teknikoen eta pertsonal teknikoen katalogoak. 
Estudioen zerrenda. Enpresa lagungarrien zerrenda. Administrazio- eta kontabilitate-informazioa eta -inprimakiak. 
Aurrekontu tipoak. Bibliografia teknikoa. Euskarriei, prozesuei eta materialei buruzko informazio teknologiko eguneratua. 
Hornitzaileen tarifak eta aurrekontuak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
TELEBISTAKO EKOIZPEN-BALIABIDEAK KUDEATZEA 

 
 

Kodea: UC0208_3 

 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Prozesuaren faseetan beharrezkoak diren giza baliabideen (artistikoak eta teknikoak) aukeraketa eta kontratazioa 
kudeatzea, eskuragarritasuna, gaitasuna eta egokitasuna bermatuz, telebistako lana zehaztutako planen eta kostuen 
arabera gauzatzea bermatzeko. 

BI1.1 Ekipo teknikoa aukeratzean, kontuan hartzen dira prozesuaren fase guztiak eta langile bakoitzaren 
gaitasunaren ezaugarri espezifikoak. 
BI1.2 Ekipo teknikoko pertsonalaren kopuruak telebista-lana ongi egitea bermatzen du, epeak eta kalitateak 
optimizatuz. 
BI1.3 Pertsonal artistikoa aukeratzean (aktoreak, figuranteak, espezialistak, aurkezleak, gonbidatuak, etab.), ongi 
bateratzen dira haien ezaugarriak eta kopuruak, gidoiaren beharren arabera, obra ongi egin ahal izateko. 
BI1.4 Eragileekin, agentzia espezializatuekin edo artisten ordezkariekin harremanetan jartzen da, pertsonal 
artistikoaren eskuragarritasuna zehazteko eta programaren beharrei erantzuten diela bermatzeko. 
BI1.5 Pertsonal artistikoa aukeratzeko probak beharrezko teknikariak eta ekipamendua izanik antolatzen dira. 

LB2: Beharrezkoak diren baliabide material eta teknikoak aurkitzea eta erosketa edo alokairua kudeatzea, kalitateak, 
planak eta mantentze-lanak zehaztutako irizpideen eta kostuen arabera bermatuz. 

BI2.1 Ekipoak eta materialak eskuratzeko lanak garaiz eta eraginkortasunez kudeatzen dira, negoziazio-teknikak 
eta administrazio-prozedurak aplikatuz, eta sor daitezkeen gertakizunetarako konponbide alternatiboak emanez. 
BI2.2 Beharrezkoak diren ekipamendu teknikoak eta materialak egin beharreko telebista-produktuaren asmo 
narratiboa lortzeko egokiak dira. 
BI2.3 Produktua aurrera eramateko beharrezkoa den ekipamendu teknikoa prest eta erabilgarri dago aurretiaz 
zehaztutako epeetan eta prozesuaren fase bakoitzean. 
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BI2.4 Materialak (bideo-zintak, audio-zintak, erabili gabeko filmak, etab.) zehaztutakoak dira, arau tekniko 
estandarizatuak betetzen dituzte, eta eskuragarri daude zehaztutako epeetan, prozesuaren fase bakoitzean.  
BI2.5 Beharrezkoak diren ekipamendu teknikoak eta materialak telebistako proiektua aurrera eramateko faseen 
arabera banatzen dira. 

LB3: Espazioak eta eszena-materialak aurkitzea eta haien eskuragarritasuna, eraikuntza edo alokairua kudeatzea, 
kalitateak telebista-obraren asmo narratiboarekin bat datozela eta zehaztutako epeak eta kostuak errespetatzen direla 
bermatuz. 

BI3.1 Produktua aurrera erabateko behar diren kokalekuak zehaztutakoak dira, eta baimenak kudeatu dira. 
BI3.2 Espazioak erabilgarri daude zehaztutako epeetan, eta haietako hornidura teknikoa produktua aurrera 
eramateko egokia da. 
BI3.3 Beharrezkoak diren dekoratuak eta eszenografia-elementuak ezaugarriak, kalitateak eta entrega-epeak 
zehaztuz eskatzen dira, negoziazio-teknikak aplikatuta. 
BI3.4 Dekoratuak eta jokalekuak aurreikusitakoak dira, zehaztutako ezaugarri estetiko eta teknikoei erantzuten 
diete, eta hitzartutako epeetan instalatu dira. 
BI3.5 Attrezzoko elementuak eszena edo programa bakoitzerako egokiak dira, eskuragarri daude eta zehaztutako 
irizpide estetiko eta funtzionalei erantzuten diete. 
BI3.6 Efektu materialak eta efektu berezietako ekipoak hitzartutakoak dira, ezaugarriei, prestazioei eta kalitateei 
dagokienez, eta aurreikusitako kostuetara egokitzen dira. 

LB4: Baliabide ekonomikoak kudeatzea eta kontrolatzea, telebistako obra zehaztutako epeetan eta kalitateekin eta 
zehaztutako aurrekontua betez amaitzea bermatzeko, eta, hala badagokio, neurri zuzentzaileak zehaztea. 

BI4.1 Administrazio publikoek nahiz beste finantzaketa-iturri batzuek produkziorako ematen dituzten diru-laguntzen 
eta/edo beste laguntza batzuen eskaeren izapide administratiboak egiten dira, haietako bakoitzean zehaztutako 
prozedurari jarraikiz. 
BI4.2 Gastuak kontrolatuta, produktua zehaztutako epeetan eta kalitateekin egitea bermatzen da, zehaztutako 
aurrekontuaren arabera. 
BI4.3 Ordainketak garaiz egiten dira, zehaztutako baldintzen arabera, eta indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 
BI4.4 Administrazio- eta kontabilitate-prozedurek baliabide ekonomikoen kontrola bermatzen dute, indarrean 
dagoen legedia betez. 
BI4.5 Balantzea baliabide ekonomikoak kontrolatzeko egiten da; gauzatzeak aurreikuspenekin alderatzen dira, eta 
ekintza zuzentzaileak proposatzen dira desbideratzeak ez daudenean marjina onargarrietan.  
BI4.6 Produzkio-prozesuan sortutako administrazio-dokumentuak argi eta zehatz prestatzen eta artxibatzen dira, 
gero aurkitzeko. 

 
 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bideo- eta telebista-estudioak, dekoratuak, jokaespazioak, irudiak hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko eta tratatzeko 
ekipo eta makinak, soinuak hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko eta tratatzeko ekipo eta makinak, argiztapenerako 
ekipoak eta makinak, efektu berezietako ekipoak eta makinak, zinema-laborategiak, edizio-gelak, soinua jartzeko gelak 
eta postprodukzio-gelak, irudi-euskarriak, soinu euskarriak, bitarteko informatikoak, produzkio-programak. 

 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Langileen deialdiak eta kontrola; horniduraren, lekualdatzeen eta ostatuen kudeaketa, baliabide material eta teknikoen 
horniduraren kudeaketa, langile tekniko eta artistikoaren kudeaketa eta kontratazioa, finantzaketaren kudeaketa. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 

Gidoia. Eskaletak. Irudi-gidoia. Libretoak. Produkzio-plana. Aurrekontuaren banakapena, kontu-sailka. 
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3. gaitasun-atala: 
TELEBISTA-PRODUKTUAREN LANERAKO PROZESUAK 
KONTROLATZEA ETA AZTERTZEA 

 
 

Kodea: UC0209_3 

 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Produkzioaren segimendua egitea, zehaztutako epeak eta zehaztutako kalitateak bete daitezen; irtenbide 
alternatiboak proposatzea sor daitezkeen gertakarietarako. 

BI1.1 Produktuaren gauzapeneko faseen segimendua egiteak lanerako planean aurreikusitako planen arabera 
garatzeko aukera ematen du, eta gertakizunak daudenean beste irtenbide batzuk emateko aukera.  
BI1.2 Deialdiak behar besteko aurrerapenez eta hitzartutako moduan egiten dira, eta talde bakoitzeko kideetako 
bakoitzak deialdia jaso duela bermatzen da. 
BI1.3 Produkzioan, hala dagokionean, ekipoak eta materialak garaiz eta eraginkortasunez eramaten dira 
filmatzeko edo grabatzeko lekuetara, eta gertakizunak daudenerako beste irtenbide batzuk ematen dira. 
BI1.4 Efektu bereziak, halakorik balitz, erabilgarri daude, eta segurtasun-arauak betetzen dituzte. 

LB2: Logistika bermatzeko beharrezkoak diren bitartekoak kudeatzea, kontratatzea eta koordinatzea, beharrezkoa balitz, 
zehaztutako egikaritze-epeak bete daitezen, eta izan daitezkeen gertakizunetarako irtenbide alternatiboak proposatzea. 

BI2.1 Ekipo tekniko eta artistikoko kideen garraioa, mantenua eta ostatua, beharrezkoa denean, dagokion moduan 
bermatzen da, eta bitarteko egokienekin. 
BI2.2 Produktua gauzatzeko beharrezkoak diren ekipoen eta materialen garraioa modu eta bitarteko egokienen 
bidez bermatzen da. 
BI2.3 Ekipo teknikoak eta materialak segurtasun-baldintza egokietan biltegiratzen eta mantentzen dira.  

LB3: Segurtasun- eta higiene-arauak, ingurumena babesteko arauak eta indarrean dagoen legedia betetzen diren 
kontrolatzea eta aztertzea. 

BI3.1 Telebistako lanen edo programen produkzioarekin erlazionatutako legedi indibiduala (norberaren irudi- eta 
intimitate eskubideak, besteak beste) bete egiten da. 
BI3.2 Egile-eskubideei eta jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen legedia obraren ezaugarri berezien 
arabera errespetatzen da. 
BI3.3 Ikus-entzunezkoen lege-esparruan indarrean dagoen legedi orokorra errespetatzen da. 
BI3.4 Segurtasun-zerbitzuen beharra zehazten da, eta haien jarduera antolatu. Indar publikoen zerbitzuak 
eskatzen dira, edo enpresa espezializatuen zerbitzuak kontratatu.  
BI3.5 Ekipoen arduradunek laneko segurtasun eta higieneari eta ingurumen-babesari buruz indarrean dagoen 
araudia betetzen dutela jakinarazten da. 

LB4: Obraren sustapenaren eta ustiaketaren koordinazioan parte hartzea, zehaztutako planak betetzen diren 
gainbegiratuz. 

BI4.1 Obraren sustapena eta hedapena zehaztutakoa da, eta aurretiaz zehaztutako komunikabideetan kudeatzen 
da, denbora eta euskarri egokietan. 
BI4.2 Harreman publikoetako kanpaina (gonbidapenak, elkarrizketak eta komunikabideetako aipamenak, besteak 
beste) gainbegiratzeak obra ongi hedatzeko eta sustatzeko aukera ematen du. 
BI4.3 Banaketa- eta salmenta-plana gainbegiratzeak ongi garatzen ari den jakinarazteko aukera ematen du. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bideo- eta telebista-estudioak, dekoratuak, jokaespazioak, irudiak hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko eta tratatzeko 
ekipo eta makinak, soinuak hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko eta tratatzeko ekipo eta makinak, argiztapenerako 
ekipoak eta makinak, efektu berezietako ekipoak eta makinak, zinema-laborategiak, edizio-gelak, soinua jartzeko gelak 
eta postprodukzio-gelak, irudi-euskarriak, soinu euskarriak, bitarteko informatikoak, produzkio-programak. 
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Lanaren emaitza edo produktuak 
Pertsonalarentzako deialdiak eta haien kontrola, produkzio-plana betetzea. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Gidoia. Eskaletak. Irudi-gidoia. Produkzio-plana. Sustapen- eta salmenta-planak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO PROIEKTUEN PRODUKZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

TELEBISTAKO EKOIZPEN-BALIABIDEEN KUDEAKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

TELEBISTA-PRODUKTUAREN LANERAKO PROZESUEN 
KONTROLA 

 

4. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO PRODUKZIOKO LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 
2 

3 
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1. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO PROIEKTUEN PRODUKZIOA 

 

Kodea: MF0207_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0207_3. Telebistako proiektuen produkzioa antolatzea. 

 

Iraupena: 180 ordu 

 

 

1.1. prestakuntza-atala 

TELEBISTAKO PROIEKTUAK PRODUZITZEKO BALIABIDEEN ZEHAZTAPENA 
 

Kodea: UF0365 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako programen produkzio prozesuak aztertzea, eta prozesuaren fase bakoitzean esku hartzen duten enpresak, 
sailak eta ekipo profesionalak eta haien produktu eta/edo zerbitzu bereizgarriak identifikatzea, deskribatzea eta 
erlazionatzea. 

EI1.1 Telebista-enpresak titulartasunaren, estalduraren eta programazioaren arabera identifikatzea eta sailkatzea. 

EI1.2 Telebista tipo baten arloen eta sailen antolaketa-egitura eta funtzioak deskribatzea. 

EI1.3 Telebista handien antolakuntza-, funtzio- eta ekoizpen-egitura eta produkzio-estrategiak tokiko telebisten egitura 
eta estrategiekin alderatzea.  

EI1.4 Telebista-programen produkzioan esku hartzen duten enpresa lagungarriak bereiztea. 

EI1.5 Funtzio-organigrametan, telebista-programen lanpostuak zerrendatzea. 

EI1.6 Telebista-programa baten produkzio-faseak azaltzea, arloak eta sailak, esku hartzen duten teknikariak, fase 
bakoitzean erabiltzen diren teknologiak eta enpresa lagungarriak identifikatuz. 

EI1.7 Produkzio-moduen ezaugarri espezifikoak bereiztea eta zerrendatzea: propioa, koprodukzioa, elkartua, trukea, 
etab. 

EI1.8 Telebista-programak sailkatzea eta deskribatzea, telebista-motaren, emanaldi-modalitatearen, produkzio-
moduaren, generoaren eta azpigeneroaren, produkzio-euskarriaren, produkzio-estandarraren, produkzio-lekuaren, 
iraupenaren eta emanaldiaren prozeduraren arabera. 

EI1.9 Irratidifusioko Europako Batasunak zehaztutako telebista-programen tipologia identifikatzea. 

A2: Telebistako ikusleen eta programazio-estrategien arteko erlazioak aztertzea. 

EI2.1 Telebistako programazioak deskribatzea, kate-moten ezaugarri espezifikoen arabera. 

EI2.2 Ikusle-motak sailkatzea, eta haien ezaugarriak deskribatzea. 

EI2.3 Ikusleak aztertzeko arrazoiak eta telebistaren programazioarekin duten erlazioa deskribatzea. 

EI2.4 Ikusle-neurketak egiteko sistema erabilienak deskribatzea. 

EI2.5 Telebista-programa baten ikusle-kopuruan eragina duten faktore nagusiak aipatzea: emanaldiaren ordutegia, 
urtaroa, asteko eguna, gaurkotasuna, kalitatea, lehia, etab.  

EI2.6 Telebistako programazio-teknika erabilienak identifikatzea.  
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A3: Telebista-programen produkzioan esku hartzen duten baliabideak zehaztea eta ordenatzea, dokumentu tekniko 
espezifikoen azterketatik abiatuz. 

EI3.1 Telebista-programen produkziorako sarrera-dokumentu nagusiak (gidoiak, eskaletak, etab.) identifikatzea eta 
bereiztea, eta haien egiturazko elementuak deskribatzea. 

EI3.2 Produkzioan esku hartzen duten baliabideak identifikatzeko eta ordenatzeko beharrezkoak diren dokumentuak 
(banakapen-motak eta zerrendak) deskribatzea. 

EI3.3 Telebista-programen produkzioan ohikoenak diren soinu-dokumentuen eta dokumentu bisualen (irudiak eta 
grafismoak) iturriak identifikatzea eta deskribatzea. 

EI3.4 Informazioa identifikatzeko eta sailkatzeko teknikak eta prozesuak deskribatzea. 

EI3.5 Telebista-programa batean esku hartzen duten giza baliabideak sailkatzea, haien ezaugarriak zehazteko 
teknikak eta moduak identifikatuz. 

EI3.6 Telebista-programak produzitzeko erabiltzen diren efektu bereziak identifikatzea eta deskribatzea.  

EI3.7 Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen produkzioan erabiltzen diren jokaespazioak eta eszenografia-
materialak identifikatzea, sailkatzea eta deskribatzea, genero bakoitzaren komunikazio-ezaugarrien eta ezaugarri 
espresiboen arabera. 

EI3.8 Baliabide teknikoak identifikatzea eta deskribatzea, haien prestazioak prozesuaren fase bakoitzarekin eta 
pertsonal tekniko arduradunarekin lotuz, eta baliabide propioak eta besterenak bereiziz. 

EI3.9 Telebista-programaren gidoitik edo eskaletatik abiatuz: 

- Jokalekuak eta eszenografia-materialak identifikatzea. 

- Baliabide material eta tekniko eta giza baliabide inplizituak eta esplizituak identifikatzea, sailkatzea eta 
ordenatzea. 

- Dokumentuak ongi prestatzea (banakapenak eta zerrendak, etab.), teknika eta kode egokiekin, eta tresna 
informatiko egokiak erabiliz. 

A4: Telebista-programen elementu formalak eta kode bereizgarriak identifikatzea, haien ikusmenezko hizkera eta/edo soinu-
hizkuntza aztertuz. 

EI4.1 Irudiaren eta jokaespazioaren elementu morfologikoak, dinamikoak eta eskalarrak identifikatzea. 

EI4.2 Irudi-planoen eta kamera-mugimenduen tipologia eta haien balio espresibo eta estetikoa deskribatzea, baita 
mezu bisualak egiteko duten funtzioa ere. 

EI4.3 Pertsonaiak marko edo jokaespazio batean kokatzean, konposizio-orekaren oinarrizko arauak erabiltzea. 

EI4.4 Soinuaren elementu morfologikoak, dinamikoak eta eskalarrak identifikatzea. 

EI4.5 Irudia eta soinua tratatzeko modu bereizgarrienak identifikatzea, telebistako aplikazio espresiboari dagokionez. 

EI4.6 Irudi baten, jokaespazio baten eta soinu-paisaia baten irakurketa-mailak ezagutzea.  

EI4.7 Ikus-entzunezko dokumentuetatik abiatuz, mezuak osatzen dituzten egiturazko funtsezko elementu formal eta 
teknikoak identifikatzea, eta haien eraginkortasun komunikatiboa ebaluatzea. 

A5: Telebista-programen egitura narratibo bereizgarrienak azaltzea, eta espazioa-denbora artikulatzeko moduak 
identifikatzea. 

EI5.1 Ikus-entzunezko kontakizun baten egitura narratiboak deskribatzea. 

EI5.2 Literatura-lan bat edo ideia bat gidoi literario bihurtzeko prozesuak zerrendatzea.  

EI5.3 Ikus-entzunezko programen produkzioan erabiltzen diren genero literarioak eta teknikak deskribatzea, haien 
egiturazko elementuak eta elementu tematikoak identifikatuz. 

EI5.4 Jokaespazioaren zatiketan erabiltzen diren teknikak bereiztea. 

EI5.5 Ikus-entzunezko produkzio baten eta soinu-produkzio baten garapenean jarraitutasun-arauei (narratiboa, 
tematikoa, formala, etab.) eusteko beharra detektatzea. 

EI5.6 Ikus-entzunezko edizioan espazioa/denbora artikulatzeko teknika eta baliabide garrantzitsuenak identifikatzea. 

EI5.7 Ikus-entzunezko produkzio baten soinu-bandaren osagaien balio espresiboa identifikatzea: off ahotsa, ahots eta 
elkarrizketa sinkronizatuak, musika, giroko soinu-efektuak, isiluneak. 

A6: Telebista-programen generoak eta estiloak aztertzea, haien ezaugarri espezifikoak ezagutzeko eta bereizteko. 

EI6.1 Telebista-programen generoek giltzarri eta kode formalak zerrendatzea eta deskribatzea. 

EI6.2 Telebista-programen generoetan erabiltzen diren baliabide narratiboak zerrendatzea eta deskribatzea. 

EI6.3 Telebista-programa batetik abiatuz: 

- Zer generotakoa den identifikatzea. 

- Generoaren giltzarri espezifikoak identifikatzea.  

- Erabilitako baliabide narratiboak identifikatzea. 
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A7: Ikus-entzunezko lanetan erabiltzen diren errealizazio-teknika espezifikoak aztertzea eta bereiztea. 
EI7.1 Ikus-entzunezko produktu baten prestakuntza-, grabazio- eta akabera-prozesuetan errealizadoreak zer funtzio 
dituen deskribatzea. 
EI7.2 Gidoi literario bat gidoi tekniko bihurtzeko prozesua identifikatzea, gidoi tekniko horrek isla ditzakeen lanerako 
metodoei eta ikus-entzunezko informazioari dagokionez erabiltzen diren kode eta elementu deskribatzaileak aipatuz. 
EI7.3 Telebista-programetan, zuzenean lan egiteak edo emanaldia aurretiaz grabatzeak dituzten abantailak eta 
eragozpenak identifikatzea (antolakuntza, aurrekontuak, teknikariak, denbora, etab.). 
EI7.4 Kamera batekin eta kamera ugarirekin grabatzeko teknikak aplikatzean kontuan izan behar diren elementuak 
eta aldagaiak bereiztea. 

 

Edukiak: 

1. Telebista-instalazioak eta telebista enpresak  
- Titulartasun-motak eta kontrol-moduak. 
- Telebista-instalazioen sailkapena, hauei dagokienez: programazioa, estaldura. 
- Telebista-instalazio baten organigrama tipoa.  
- Enpresa lagungarri motak. 
- Balio erantsiko zerbitzuak. 

2. Telebistako programazio-estrategien azterketa  
- Telebista-programen tipologia. 
- Telebistako programazioaren azterketa: 

• Telebistako programazioa. 

• Programazioaren diseinua eta teknikak. 
- Ikusle-motak. Ezaugarriak. 
- Entzuleen azterketak, eta programazioarekin duten harremana. Telebistako programa baten ikusle-kopuruan 

eragina duten faktoreak. 
- Ikusle-neurketak: neurketa-adierazleak, -sistemak eta -enpresak.  

3. Telebista-programen produkzio-prozesuak  
- Prozesuaren faseak eta garapena, industria-instalazioaren arabera. Preprodukzioa. Produkzioa. Postprodukzioa. 
- Produkzio-moduak: 

• Propioa. 

• Koprodukzioa. 

• Elkartua. 

• Trukea. 
- Telebistako produkzioa programaren generoaren arabera:  

• Albistegiak. 

• Dramak. 

• Barietate-programak. 

• Emankizunak. 
- Erabilitako teknologiak. 
- Laneko ekipoak. 

4. Ikus-entzunezko hizkuntzaren azterketa 
- Mezuak osatzen dituzten elementuak: 

• Irudiaren azterketa eta ezaugarriak. 

• Soinuak erabilera espresiboa. 

• Komunikazio-eraginkortasuna. 
- Planoaren funtzioa eta balio espresiboa. Plano-motak. Kamera-mugimenduak. 

5. Ikus-entzunezko narratibaren analisia 
- Ikus-entzunezko idazketaren azterketa:  

• Gidoi literarioa. 

• Gidoi teknikoa. 
- Generoen eta estilo narratiboen egiturazko elementuak. 
- Ikus-entzunezko edizioan erabiltzen diren teknikak eta baliabideak. 
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6. Errealizazio-tekniken identifikazioa 
- Lan egiteko moduen abantailak eta eragozpenak: 

• Grabatuta. 

• Zuzenekoak.  

•  Zuzeneko faltsua. 
- Kamera-erregistroaren erabileran kontuan izan beharreko elementuak:  

• Kamera bakarreko errealizazioa. 

• Kamera ugariko errealizazioa. 

7. Produkziorako beharrezkoak diren baliabideen identifikazioa 
- Dokumentazio-iturriak: soinua, bisuala eta idatzizkoa. 
- Informazioa sailkatzeko teknikak. 
- Produkzioan esku hartzen duten giza baliabideen ezaugarrien zehaztapena. 
- Efektu bereziak: motak. 
- Jokaespazioen eta eszenografia-materialen sailkapena eta ezaugarriak. 
- Bitarteko teknikoen prestazioak. 
- Baliabideen banakapena. Banakapen-zerrendak. Banakapena egiteko irizpideak. 

 
 

1.2. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PROIEKTUEN PRODUKZIOAREN LANERAKO PLANAREN 
PRESTAKUNTZA 
 

Kodea: UF0366 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebista-programen lanerako planak egitea, produkzioaren plangintza egiteko metodoak eta ereduak bereiziz eta 
aztertuz. 

EI1.1 Telebista-programak egiteko faseetan (preprodukzioa, produkzioa eta postprodukzioa), produkzioa antolatzeko 
sistemak ondorioztatzea eta azaltzea. 
EI1.2 Ekoizpenaren plangintza egiteko ereduak deskribatzea eta azaltzea, programa errealizatzeko moduaren eta 
generoaren arabera. 
EI1.3 Produkzioaren faseetan giza baliabideek eta baliabide tekniko eta materialek duten garrantzia eta parte-hartzea 
eta erabilera-maila aztertzea, programa errealizatzeko moduaren eta generoaren arabera.  
EI1.4 Telebista-programen produkzioaren plangintza egiteko erabilitako teknikak eta irizpideak bereiztea; 
aurreikusitako lanerako plana ekoizpenaren eguneko segimenduarekin alderatzeko teknikak bereiztea.  
EI1.5 Telebista-programen gidoitik edo eskaletatik abiatuz: 

- Produkzioko faseen eskema egitea, haietako bakoitzeko prozesuak eta lanak jasoz. 
- Lanerako plana egitea, sor daitezkeen gertakizun arruntenetarako irtenbide alternatiboak ere jasoz. 
- Lanerako plana egiteko erabilitako irizpideen argibide-memoria egitea. 
- Dokumentuak ongi prestatzea, teknika eta kode egokiekin, eta tresna informatiko egokiak erabiliz. 

A2: Telebista-programen produkzioaren antolaketa aztertzea, prestatzea eta aurrera eramatea, kamera ugarirekin. 
EI2.1 Drama baten gidoitik abiatuta:  

- Finantzaketa-modua eta -iturriak identifikatzea. 
- Gidoiaren banakapena egitea. 
- Behar diren baimenak identifikatzea eta izapidetzea. 
- Lanerako plana egitea.  
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- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak lortzeko antolaketak eta izapideak egitea. 
- Eguneko lan-zerrenda zehatzak ondorioztatzea eta prestatzea, eta produkzioaren jarraitutasuna eta hura 

amaitzea bermatuko luketen deialdiak prestatzea. 
- Produkzioaren segimendua eta kontrola egiteko beharrezkoak diren dokumentuak prestatzea, tresna 

informatiko egokiak erabiliz. 
- Produkzioa aurrera eramateko erabilitako tekniken eta irizpideen argibide-memoria bat egitea.  

EI2.2 Albistegi baten gidoitik abiatuta:  
- Finantzaketa-modua eta -iturriak identifikatzea. 
- Gidoiaren banakapena egitea. 
- Behar diren baimenak identifikatzea eta izapidetzea.  
- Lanerako plana egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak lortzeko antolaketak eta izapideak egitea. 
- Eguneko lan-zerrenda zehatzak ondorioztatzea eta prestatzea, eta produkzioaren jarraitutasuna eta hura 

amaitzea bermatuko luketen deialdiak prestatzea. 
- Produkzioaren segimendua eta kontrola egiteko beharrezkoak diren dokumentuak prestatzea, tresna 

informatiko egokiak erabiliz. 
- Produkzioa aurrera eramateko erabilitako tekniken eta irizpideen argibide-memoria bat egitea.  

EI2.3 Barietate-programa baten gidoitik abiatuz:  
- Finantzaketa-modua eta -iturriak identifikatzea. 
- Gidoiaren banakapena egitea. 
- Behar diren baimenak identifikatzea eta izapidetzea. 
- Lanerako plana egitea.  
- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak lortzeko antolaketak eta izapideak egitea. 
- Eguneko lan-zerrenda zehatzak ondorioztatzea eta prestatzea, eta produkzioaren jarraitutasuna eta hura 

amaitzea bermatuko luketen deialdiak prestatzea. 
- Produkzioaren segimendua eta kontrola egiteko beharrezkoak diren dokumentuak prestatzea, tresna 

informatiko egokiak erabiliz. 
- Produkzioa aurrera eramateko erabilitako tekniken eta irizpideen argibide-memoria bat egitea. 

EI2.4 Emankizun baten gidoitik edo eskaletatik abiatuz: 
- Beharrezkoak diren baliabideak identifikatzea. 
- Beharrezkoak diren kokalekuak eta baimenak identifikatzea. 
- Lanerako plana egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak lortzeko kudeaketak identifikatzea. 
- Produkzioaren segimendua eta kontrola egiteko beharrezkoak diren dokumentuak prestatzea, tresna 

informatiko egokiak erabiliz. 

Edukiak: 
1. Telebista-programen produkzioa antolatzeko sistemak 

- Plangintza-ereduak generoaren arabera. 
- Plangintza egiteko teknikak eta irizpideak. 
- Produkzioaren eguneroko segimendua. 

2. Produkzioaren plangintza egiteko tresnak 
- Antolaketa-dokumentuak. 
- Tresna informatikoak.  

3. Lanerako plan baten prestaketa  
- Lan-eskemaren prestaketa. 
- Baliabideen esku-hartze mailaren zehaztapena. 
- Ager daitezkeen gertakizunetarako irtenbideak eta alternatibak bilatzea. 
- Deialdien eta lan-zerrenden prestaketa. 
- Argibide-memorien prestaketa. 
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1.3. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PROIEKTUEN AURREKONTUEN PRESTAKETA 
Kodea: UF0367 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Aurrekontuak egitea, aurrekontuen kontu-sailak aztertuz eta baloratuz, eta aldagai tekniko eta ekonomikoak txertatuz. 
EI1.1 Telebista-programen produkzioan erabiltzen diren aurrekontuen funtzioa bereiztea eta deskribatzea. 
EI1.2 Produkzio-prozesuko aurrekontu-kapitulu estandarizatuak identifikatzea, kontu-sailak deskribatuz eta baliabide 
propioak eta besterenak bereiziz. 
EI1.3 Aurrekontu-eredu ofizial erabilienak ezagutzea eta deskribatzea. 
EI1.4 Telebista-programen ezaugarri espezifikoetara egokitzen diren aurrekontu-eredu tipoak diseinatzea. 
EI1.5 Enpresaren gastu orokorrak eta telebista-programen produkzioaren gastu espezifikoak bereiztea. 
EI1.6 Merkatuko baliabideen, zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzeko aukera ematen duten 
informazio-iturri nagusiak identifikatzea. 
EI1.7 Telebista-programa baten gidoitik edo eskaletatik abiatuz: 

- Material teknikoaren eta grabazio-materialaren beharrak identifikatzea, eta kalkulatzea. 
- Merkatuko tarifen araberako baliabideen, zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzeko 

katalogoak eta datu-baseak kontsultatzea. 
- Aurrekontua egitea, aurrekontuko kontu-sailen balorazio ekonomikoa jasoz, eta baliabide propioak eta 

besterenak bereiziz. 
- Aurrekontuaren laburpena eta erabilitako tekniken argibide-memoria egitea. 
- Kalkuluak egitea, eta dokumentuak ongi prestatzea, teknika eta kode egokiekin, tresna informatikoak behar 

bezala erabiliz. 

A2: Telebista-programen produkzioaren aurrekontua aztertzea, prestatzea eta aurrera eramatea, kamera ugarirekin. 
EI2.1 Drama baten aurrekontua egitea, gidoitik eta lanerako planetik abiatuz. 
EI2.2 Albistegi baten aurrekontua egitea, gidoitik eta lanerako planetik abiatuz. 
EI2.3 Barietate-programa baten aurrekontua egitea, gidoitik eta lanerako planetik abiatuz. 
EI2.4 Emankizun baten aurrekontua egitea, gidoitik (eskaletatik) eta lanerako planetik abiatuz. 

Edukiak: 
1. Telebista-programen aurrekontua 

- Aurrekontu-motak, eta haien ezaugarriak. 

• Aurrekontu teknikoa. 

• Aurrekontu ekonomikoa. 
- Aurrekontuen kapitulu estandarizatuak  
- Aurrekontuaren kontu-sailak. Finkoak. Zenbatetsiak. 
- Gastu-motak. 

• Enpresaren gastu finkoak. 

• Programa-produkzioen gastu espezifikoak. 

• Ustekabeak. 
- Baliabide propioak eta besterenak.  
- Aurrekontu-eredu ofizial erabilienak. 
- Laburpenak eta argibide-memoriak. 
- Aurrekontu-kontrola. 

2. Aurrekontuko kontu-sailen prestaketa 
- Material teknikoaren eta grabazio-materialaren beharren identifikazioa. 
- Baliabideen, zerbitzuen eta prestazioen prezio eguneratuak lortzea. 

• Informazio-iturrien identifikazioa. 
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• Katalogoen eta datu-baseen kontsulta. 
- Kalkuluak egitea eta dokumentuak betetzea. 
- Tresna informatikoen erabilera aurrekontuen kontu-sailak egiteko 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
TELEBISTAKO EKOIZPEN-BALIABIDEEN KUDEAKETA 
 

Kodea: MF0208_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0208_3. Telebistako ekoizpen-baliabideak kudeatzea. 

 

Iraupena: 130 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
IKUS-ENTZUNEZKO LANEN PRODUKZIORAKO GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0359 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkzioan erabiltzen diren lan-kontratuak deskribatzea. 
EI1.1 Ikus-entzunezko industriarekin erlazionatutako hitzarmen kolektiboen alderdi garrantzitsuenak laburbiltzea. 
EI1.2 Ikus-entzunezko produkzio-sektorean indarrean dauden lan-kontratu ohikoenen funtsezko ezaugarriak 
ezagutzea, eta alde garrantzitsuenak zehaztea: baldintzak, iraupena, formalizatzeko izapideak, diru-laguntzen 
izapideak eta salbuespenak, hala dagokionean. 
EI1.3 Proiektu espezifiko baten ezaugarrietarako eta aurrekonturako egokienak diren kontratu-moten aukeraketa 
arrazoitzea. 
EI1.4 Hainbat motatako kontratuek (teknikarienak eta artistenak) dituzten alderdi garrantzitsuenak identifikatzea, eta 
klausulak interpretatzea. 

A2: Ikus-entzunezko produkzioan esku hartzen duten giza baliabideak identifikatzeko eta kudeatzeko prozesuak aztertzea. 
EI2.1 Giza baliabideak (teknikariak eta artistak) aurkitzeko, aukeratzeko eta kontratatzeko prozesuak deskribatzea. 
EI2.2. Langileak aukeratzen eta kontratatzen esku hartzen duten enpresak eta egin behar diren kudeaketak 
deskribatzea. 
EI2.3 Produkzio baten dokumentuetatik abiatuz (gidoia, lanerako plana eta aurrekontua):  

- Aktore-beharrak identifikatzea, artisten agentziekin edo ordezkariekin negoziatzeko casting baten 
ezaugarriak. 

- Langile tekniko eta artistikoen kontratu tipoak betetzea. 
 

Edukiak: 

1. Ikus-entzunezko sektoreko lan-harremanen arauketa 
- Hitzarmen kolektiboak.  

• Ikus-entzunezko produkzioaren industriako hitzarmen kolektiboa. 

• Ikus-entzunezko lanen produktoreen eta aktoreen arteko lan-harremanak arautzeko hitzarmen kolektiboa. 

2 
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2. Langileak aukeratzeko prozesua 
- Teknikarien aukeraketa. 
- Artisten aukeraketa: castinga. 
- Artistak kontratatzeko enpresak eta lanpostu-agentziak: 

• Kanpoko enpresa laguntzaileen tipologia. 

• Hitzarmenen negoziazioa kanpo-enpresekin. 

• Langileen kontratuen negoziazioa. 

3. Langileen kontratazioa 
- Sektoreko kontratazio-forma ohikoenen ezaugarriak: 

• Baldintzak. 

• Iraupena. 

• Formalizatzeko izapideak. 

• Diru-laguntzak. 

• Salbuespenak. 
- Proiektu espezifiko baterako egokienak diren kontratuen justifikazioa. 
- Klausulen interpretazioa. 
- Soldata-orrien eta gizarte-aseguruen ezaugarriak. 

 

 
2.2. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PRODUKZIORAKO BALIABIDE TEKNIKOEN ETA MATERIALEN 
KUDEAKETA 
 

Kodea: UF0368 

 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebista-programen produkzioan esku hartzen duten baliabide material eta teknikoak identifikatzeko, kudeatzeko eta 
kontrolatzeko prozesuak aztertzea, eta administrazio-izapideak eta produkzioan esku hartzen duten zerbitzu-enpresak 
identifikatzea. 

EI1.1 Baliabide propioak (teknikoak eta materialak) identifikatzeko eta aukeratzeko prozesuak deskribatzea, zer sailek 
esku hartzen duten adieraziz, eta aurrera eramateko egin behar diren kudeaketak deskribatuz.  
EI1.2 Besteren baliabide teknikoak identifikatzeko, aukeratzeko eta kontratatzeko prozesuak deskribatzea, esku 
hartzen duten enpresa tipoak eta erakundeak adieraziz eta sailkatuz, eta aurrera eramateko egin behar diren 
kudeaketak deskribatuz. 
EI1.3 Besteren baliabide materialak identifikatzeko, aukeratzeko eta kontratatzeko prozesuak deskribatzea, esku 
hartzen duten enpresa tipoak eta erakundeak adieraziz eta sailkatuz, eta aurrera eramateko egin behar diren 
kudeaketak deskribatuz.  
EI1.4 Garraio-, ostatu- eta hornidura-enpresak identifikatzea, esku hartzen duten enpresa tipoak eta erakundeak 
adieraziz eta sailkatuz, eta aurrera eramateko egin behar diren kudeaketak deskribatuz.  
EI1.5 Telebista-programak produzitzeko erabiltzen diren baimen ohikoenak identifikatzea, eta haiek lortzeko egin 
behar diren izapideak deskribatzea. 
EI1.6 Baliabide teknikoak eta grabatutako materiala biltegiratzeko teknikak eta sistemak deskribatzea. 
EI1.7 Produkzio-prozesuaren kontrola eta segimendua egiteko erabiltzen diren inprimakien, deialdien eta lan-
aginduen edukiak eta funtzioak deskribatzea. 
EI1.8 Telebista-programa baten gidoitik edo eskaletatik eta aurrekontutik abiatuz: 

- Baimen-beharrak identifikatzea, eta horiek lortzeko egin behar diren izapideak azaltzea.  
- Garraio-, ostatu- eta hornidura-beharrak ondorioztatzea. 
- Beharrezkoak izango diren enpresa-zerbitzuak identifikatzea, kontratatzeko beharrezkoak diren izapideak 

eta aukeratzeko erabilitako irizpideak kontuan izanik. 
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- Dokumentuak ongi prestatzea, teknika eta kode egokiekin, eta tresna informatiko egokiak erabiliz. 

A2: Telebista-programen produkzioan irudia eta soinua hainbat bitarteko eta teknologiatan hartzeko, grabatzeko, tratatzeko, 
erreproduzitzeko eta emateko erabiltzen diren sistemen ezaugarriak eta prestazioak aztertzea. 

EI2.1 Telebistako nazioarteko sistemak, haien ezaugarriak, geografia-hedadura eta produkzioan eta programen 
nazioarteko trukean duen eragina aipatzea. 

EI2.2 Bideo-sistemak erabilitako teknologiaren arabera sailkatzea, haien ezaugarriak deskribatzea eta produkzioaren 
kalitatearekin lotzea. 

EI2.3 Irudia eta soinua bitarteko elektroniko bidez hartzeko eta grabatzeko sistemen elementuak identifikatzea, 
ezaugarri teknikoak eta prestazioak deskribatuz, eta formatuak ikus-entzunezko lanaren kalitatearekin lotuz. 

EI2.4 Irudia bitarteko elektronikoen bidez monitorizatzeko sistemaren elementuak identifikatzea, ikustaldirako 
parametro egokiak adieraziz. 

EI2.5 Bideoaren grabazio/erreprodukzio magnetikoaren sistemak identifikatzea, eta grabazio-formatuak sailkatzea, 
erabilitako teknologia eta haietako bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziz. 

EI2.6 Irudia elektronikoki editatzeko moduak identifikatzea, eta modu horiek bereizten dituzten ezaugarriak azaltzea. 

EI2.7 Kamera askorekin grabatzean eta irudien postprodukzioan bideo-seinaleari ematen zaion tratamendua eta 
lanketa identifikatzea. 

EI2.8 Bideo-programen postprodukzioan eta irudien sorkuntza sintetikoan erabiltzen diren oinarrizko tratamendu 
informatikoak zerrendatzea. 

EI2.9 Multimedia-teknologia deritzenak eta haien elementu teknologiko osagaiak identifikatzea, baita bideo- eta 
telebista-industriarekin duten harremana ere. 

EI2.10 Bitarteko teknikoen eta ekipamenduen oinarrizko prestazioak identifikatzea eta baloratzea. 

A3: Telebista-programen produkzioan soinua hartzeko, grabatzeko, tratatzeko eta erreproduzitzeko erabiltzen diren 
sistemen ezaugarriak eta prestazioak aztertzea. 

EI3.1 Soinua bitarteko elektronikoen eta prozesu digitalen bidez sortzeko, hartzeko, grabatzeko eta tratatzeko 
sistemak osatzen dituzten elementuak identifikatzea, ezaugarri teknikoak eta prestazioak deskribatuz.  

EI3.2 Soinu-sistemak erabilitako teknologiaren arabera sailkatzea, haietako bakoitzaren ezaugarriak eta erabilera-
eremu bereizgarrienak deskribatuz. 

EI3.3 Soinua grabatzeko/erreproduzitzeko euskarrien formatuak zerrendatzea, erabilitako teknologiarekin eta 
produkzioak eskatzen dituen kalitateekin lotuz. 

EI3.4 Soinua grabatzeko espazioen eta estudioen ezaugarri akustikoak deskribatzea, definitzen dituzten magnitudeak 
adieraziz, eta soinuaren hartualdiak kalitatea hobetzeko gehien erabiltzen diren baliabideekin lotuz. 

EI3.5 Soinuaren bitarteko teknikoen eta ekipamenduen oinarrizko prestazioak identifikatzea eta baloratzea. 

A4: Telebista-programak transmititzeko eta jasotzeko sistemen ezaugarriak eta prestazioak aztertzea. 

EI4.1 Telebista-seinalea transmititzeko sistema erabilienak identifikatzea (hertziarrak, sateliteak, mikrouhinak), haien 
aplikazioak, estaldura, kalitatea eta kostua erlazionatuz. 

EI4.2 Telebista-seinalea transmititzeko modu berriak adieraztea (telebistako PALplus estandarra, MMDS sistemak 
edo mikrouhin bidezkoak, telebista digitala, bereizmen handiko telebista, LTD), haien aplikazioak, estaldura, kalitatea 
eta kostua erlazionatuz. 

EI4.3 Kable bidezko telebista-sare ohikoenak osatzen dituzten elementuak, zerbitzuen harrerako sarrera-modalitateak 
eta beraien zerbitzuak ustiatzeko bide berriak identifikatzea.  

EI4.4 Telebista-egiturek eta beste telekomunikazio-enpresa batzuek ustiatzen dituzten balio erantsiko zerbitzu berriak 
(teletestua, bideotestua, telebista interaktiboa, etab.). 

A5: Telebista-programen produkzioan erabilitako argiztapen-sistemen ezaugarriak eta prestazioak aztertzea. 

EI5.1 Telebista-programak barrualdean nahiz kanpoaldean egitean argiztatzeko erabiltzen diren ekipoen prestazioak 
deskribatzea. 

EI5.2 Argia tratatzeko eta definitutako argi-giroetara egokitzeko erabiltzen diren baliabideak, teknikak eta osagarriak 
deskribatzea. 

EI5.3 Argiztapenaren tratamendu informatizatu berriak deskribatzea, eta erabilera, kalitate eta kostuarekin lotzea. 

EI5.4 Argiztapeneko bitarteko teknikoen eta ekipamenduen oinarrizko prestazioak identifikatzea eta baloratzea. 

A6: Telebista-produkzioko materialen, ekipoen eta/edo zerbitzuen salerosketa- edo alokairu-jarduerak aztertzea. 

EI6.1 Zerbitzuen, materialen eta ekipoen salerosketan edo alokairuan erabiltzen diren merkataritza-kontratu tipoak 
identifikatzea, eta haiek irudikatzen dituzten dokumentu-ereduak ezagutzea. 
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EI6.2 Ikus-entzunezko produkzioan zerbitzuen eta materialen salerosketa- edo alokairu-baldintzak negoziatzeko 
prozesuaren teknikak eta etapak deskribatzea. 
EI6.3 Ikus-entzunezko industrian, materialen, ekipoen edo zerbitzuen hornitzaileen eskaintzak aukeratzeko erabiltzen 
diren irizpideak bereiztea, haiek zehazten dituzten faktoreak kontuan izanik (kalitateak, garraioa, beherapenak, 
ordaintzeko baldintzak eta bermeak, besteak beste). 
EI6.4 Ikus-entzunezko industriarekin erlazionatutako zerbitzuen, materialen eta ekipoen salerosketan edo alokairuan 
erabiltzen diren kontratu tipoak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI6.5 Programa bat produzitzeko zehaztutako erosketa- eta berme-baldintzak, zerbitzu-mailak eta helburu jakin 
batzuk zehazten dituzten hiru hornitzaileren eskaintzetatik edo zerbitzu-kontratuetatik abiatuz, baldintza onenak 
eskaintzen dituena eta produkzioaren helburuetara egokitzen dena aukeratzea, negoziatu edo berrikusi beharreko 
puntuak detektatuz. 

Edukiak: 
1. Irudiaren hartualdia eta erreprodukzioa  

- Nazioarteko telebista-sistemen ezaugarriak.  
- Bideo-sistemak: motak. Produkzioaren kalitateari dagozkion ezaugarriak. 
- Irudia hartzeko eta grabatzeko sistemen elementuak: 

• Ezaugarri teknikoak. 

• Prestazioak. 
- Irudia monitorizatzeko elementuak: ikuskaldiaren parametroak. 
- Bideoa grabatzeko/erreproduzitzeko sistemak. 

• Formatuak. 

• Teknologia. 

• Ezaugarriak. 
- Irudia editatzeko eta tratatzeko sistemen ezaugarriak. 

• Bideoa editatzeko sistemak: edizio elektronikoa eta ez-lineala. 

• Irudien sortze sintetikoa. 

• Efektu digitalak dituen irudiaren postprodukzioa. 
- Multimedia-teknologien eta telebista-produkzioaren arteko harremana. 
- Irudia erreproduzitzeko eta proiektatzeko sistemak.  

• Sistema analogikoen arauak. PAL. 

• Sistema digitalen arauak. HD Ready, Full HD, HDTV.  

• Ohiko gailuak. Hodia, LCD, plasmak, proiektagailuak, videowalla... 

2. Soinuaren hartualdia eta erreprodukzioa  
- Soinuaren hartualdia: sistemak eta ezaugarriak. 
- Soinua hartzeko, grabatzeko, erreproduzitzeko eta tratatzeko erabiltzen diren ekipoak. 

• Ezaugarri teknikoak. 

• Prestazioak. 
- Soinua grabatzeko eta erreproduzitzeko euskarrien teknologia eta kalitatea:  

• Formatu analogikoa. 

• Formatu digitala. 
- Espazioen eta estudioen ezaugarri akustikoak. 

3. Seinaleen transmisioa eta harrera 
- Telebista-seinaleak transmititzeko sistemen eta moduen ezaugarriak. 

• Telebista analogikoa. 

• Kable bidezko telebista. 

• Satelite bidezko telebista. 

• Lurreko telebista digitala (LTD). 
- Unitate mugikorrak, DSNG eta Fly away 
- Telekomunikazio-teknologia berriak. 
- Balio erantsiko zerbitzuak:  

• Teletestua. 

• Bideotestua. 

• Telebista interaktiboa, etab. 
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4. Argiztapen-sistemak 
- Telebista-programetan erabiltzen diren argiztapen-ekipoen ezaugarriak. 
- Giroak argiztatzeko teknikak. 
- Ikuskizunak argiztatzeko sistemak. 
- Argiztapenaren tratamendu informatizatuak. 

5. Telebistako produkzioko materialen, ekipoen eta/edo zerbitzuen salerosketa edo alokairua 
- Telebistako produkziorako produktuen eta zerbitzuen alokairu- eta salerosketa-kontratuak. 
- Alokairua edo salerosketa negoziatzeko prozesuaren teknikak eta etapak 
- Materialen, ekipoen edo zerbitzuen hornitzaileen eskaintzak aukeratzeko irizpideak. 
- Finantza-errentamenduaren edo leasingaren ezaugarriak. 
- Zerbitzu-enpresen eta programak ekoizten laguntzen duten enpresen sailkapena. 

6. Baliabideak kudeatzeko egin beharreko izapideak 
- Jokaespazioak aurkitzea, eraikitzea eta/edo alokatzea. 
- Baimenen kudeaketa. 
- Stockaren, garraioaren eta horniduraren kudeaketa. 

 
 
2.3. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PRODUKZIORAKO BALIABIDE EKONOMIKOEN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0369 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebista-enpresak finantzatzeko gehien erabiltzen diren iturriak eta formak aztertzea, eta finantzaketa-ereduak eta 
-sistemak (zuzenekoa, zeharkakoa, publikoa eta pribatua) alderatzea eta ebaluatzea. 

EI1.1 Telebista publikoen eta pribatuen finantzaketa-moduak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Telebistako produkziorako finantzaketa-formulak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.3 Telebista-enpresen finantzaketan publizitateak zer eragin duen deskribatzea. 
EI1.4 Zeharkako finantzaketa-mekanismo nagusiak identifikatzea, deskribatzea eta ebaluatzea: babesletza, 
licensinga, produktuaren kokapena, bartheringa, etab. 
EI1.5 Kreditu-erakundeek finantzaketa-aukerei buruz emandako informazioa interpretatzea, haietako bakoitzaren 
abantailak eta desabantailak ondorioztatuz. 
EI1.6 Finantzaketa-produktuaren motaren eta sistemaren arabera, finantzaketa-iturria lortzeko beharrezkoak diren 
izapide administratiboak eta dokumentuak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.7 Telebista-programa baten produkzio-proiektu batetik abiatuz: 

- Finantzaketa-iturri eta -moduak identifikatzea. 
- Finantzaketa-plan bat prestatzea, proiekturako iturri eta forma egokienak jasoz.  
- Enpresa edo erakunde jakin bati proiektua produzitzeko zeharkako finantzaketa-eskaera bat egitea.  
- Proiektuaren erabateko babesletzarako edo babesletza partzialerako kontratu bat egitea.  
- Dagozkion administrazio-dokumentuak prestatzea. 

Edukiak: 
1. Telebista-enpresen, -instalazioen eta -programen finantzaketa iturriak  

- Telebista-programak finantzatzeko formulak eta sistemak. 
- Finantzaketa publikoa.  

• Estatuko, autonomia-erkidegoetako eta udalerrietako diru-laguntzak. 
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- Finantzaketa pribatua.  

• Zuzeneko finantzaketa. 

• Zeharkako finantzaketa. 

• Erakundeen finantzaketa. 
- Publizitatea.  

• Babesletza. 

• Produktuaren kokapena. 

• Telesustapena. 
- Finantzaketarako alternatibak. Kreditu-erakundeak.  
- Produkzioa babesteko neurriak. 

2. Finantzaketa-plan baten prestaketa 
- Proiekturako egokienak diren finantzaketa-iturri eta -formen aukeraketa. 
- Finantzaketa-eskariak egitea. 
- Babesletza-kontratuak egitea. 
- Administrazio-dokumentuak betetzea. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
TELEBISTA-PRODUKTUAREN LANERAKO PROZESUEN KONTROLA 

 

Kodea: MF0209_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0209_3 Telebista-produktuaren lanerako prozesuak kontrolatzea eta 

aztertzea 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
TELEBISTAKO PRODUKZIO BATEN LANERAKO PLANAREN SEGIMENDUA 
 

Kodea: UF0370 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako produkzioaren kudeaketari dagozkion administrazio-prozedurak aplikatzea, indarrean dagoen legediari 
jarraikiz. 

EI1.1 Telebistako produkzioko enpresa edo sail baten funtzionamenduari buruzko oinarrizko dokumentu orokorrak 
zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.2 Langile teknikoen eta artistikoen soldata-orrietako informazioa (Gizarte Segurantza, PFEZa, etab.) identifikatzea 
eta interpretatzea, kontratu-mota ohikoenen arabera. 
EI1.3 Ikus-entzunezko sektorearekin lotutako enpresa bati dagokion zerga-egutegia deskribatzea. 
EI1.4 Ikus-entzunezko programak ekoiztean sortzen diren kontabilitate-dokumentuak identifikatzea, eta antolaketa 
azaltzea produkzioaren memoria ekonomikoan. 
EI1.5 Banku-entitateekin egiten diren finantzaketa-eragiketa nagusiak deskribatzea, kudeaketan erabiltzen diren 
kontzeptuak azalduz. 
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EI1.6 Ikus-entzunezko programa baten produkzioaren lanerako planetik eta aurrekontutik abiatuz: 
- Produkzioaren administrazio-kudeaketarako beharrezkoak diren dokumentuak egitea eta/edo betetzea, 

aplikazio informatikoak erabiliz. 
- Ekipo teknikoaren, artistikoaren eta laguntzaileen soldata-orriak ordaintzeko inprimakiak egitea. 
- Produkzio-jarduerak sortzen dituen kontabilitate-dokumentuak sailkatzea, eta produkzioaren memoria 

ekonomikoan antolatzea. 
- Hornitzaileei eta zerbitzuei egin beharreko ordainketak kalkulatzea, salerosketa- edo alokairu-kontratuari 

eta zehaztutako aurrekontuari jarraikiz. 
- Egindako eta jasotako fakturen erregistro-liburua betetzea. 

A2: Bere lan-ingurunean sortzen diren gatazkei aurre egitea, taldeko kide guztiek arazoaren sorburua detektatzeko lanetan 
parte har dezaten lortuz eta negoziatuz, balio-judizioak saihestuz, gatazka konponduz, eta alda daitezkeen alderdi horietan 
jarriz arreta. 

EI2.1 Negoziazioa kontzeptua eta negoziazioaren elementuak definitzea. 
EI2.2 Negoziazio-egoera batean izan daitekeen portaera-motak eta haien eraginkortasuna identifikatzea. 
EI2.3 Negoziazio-estrategia arruntenak deskribatzea, eta enpresan gatazkak agertzeko egoera ohikoenekin lotzea. 
EI2.4 Negoziazio bat prestatzeko metodo egokienak baloratzea, informazioa jasotzeko faseak eta indarren erlazioaren 
ebaluazioa kontuan izanik eta akordio batzuk aurreikusiz. 

A3: Erabakiak hartzea, erabaki hori hartzea bultzatzen duten baldintzei buruz hausnartuz, eta konponbideei dagokienez 
besteren iritziak kontuan izanik. 

EI3.1 Egoera jakin batean erabil daitezkeen erabaki-motak identifikatzea eta sailkatzea.  
EI3.2 Erabaki bat hartu eta egokiena aukeratzea eskatzen dute egoerak aztertzea.  
EI3.3 Irtenbide bat edo erantzun bat bilatzeko metodoa erabiltzea. 
EI3.4 Besteen iritziak errespetatzea eta kontuan hartzea, baita norberaren iritzien kontrakoak badira ere. 

A4: Lan-ingurunean motibazio-prozesua bultzatzea, laneko giroa hobetzea erraztuz eta langileek enpresaren helburuekiko 
konpromisoa har dezaten erraztuz. 

EI4.1 Lan-inguruneko motibazioa definitzea. 
EI4.2 Motibazioari buruzko teoria nagusiak azaltzea. 
EI4.3 Lan-ingurunean aplika daitezkeen motibazio-teknikak deskribatzea. 
EI4.4 Simulazioetan, egoera bakoitzerako egokiak diren motibazio-teknikak aukeratzea eta aplikatzea. 

A5: Komunikazio-teknikak eraginkortasunez erabiltzea bere lan-ingurunean, jarraibideak eta informazioa jasotzeko eta 
emateko, ideiak eta iritziak trukatzeko, zereginak esleitzeko eta proiektuak koordinatzeko.  

EI5.1 Mezu batean erabiltzen den komunikazio-mota eta komunikazio ona lortzeko erabilitako estrategiak 
identifikatzea. 
EI5.2 Komunikazio-prozesu baten etapan sailkatzea, eta ezaugarriak zehaztea. 
EI5.3 Mezu argia duen komunikazio ona transmisioaren helburu nagusia desitxuratzen edo okertzen duten bideetatik 
bereiztea. 
EI5.4 Mezu bat komunikatzean, esandakoaren eta jasotakoaren artean aldea dagoenean, komunikazioan izandako 
asaldurak ondorioztatzea. 
EI5.5 Mezu baten ulermena zaildu dezaketen interferentziak aztertzea eta baloratzea. 

 

Edukiak: 

1. Telebista-produkzioaren administrazio-kudeaketa  
- Administrazio- eta merkataritza-dokumentazioa. Soldata-orriak. Kontabilitate-dokumentuak. 
- Produkzioaren memoria ekonomikoa. 

2. Telebista-produkzioaren finantzaketa-kudeaketa 
- Efektuen negoziazioa. 
- Epe labur edo luzeko banku-maileguak. 
- Sektoreko enpresen jarduerari eragiten dioten zerga garrantzitsuenak.  

• BEZa.  

• PFEZaren likidazioa. 

3. Gatazken kudeaketa eta erabakiak hartzea 
- Negoziazioaren kontzeptua eta elementuak. 
- Negoziazio-estrategiak eta eragin-estiloak 
- Lan-inguruneko harremanek eragiten dituzten gatazka-egoerak ebaztea. 
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- Arazoak ebazteko prozesuak. 
- Erabaki batean eragina duten faktoreak. 
- Taldean erabakiak hartzeko metodo ohikoenak. 
- Erabakiak hartzeko prozesuaren faseak. 

4. Motibazioa eta komunikazioa enpresan  
- Motibazioaren definizioa. 
- Motibazioaren teoria nagusiak.  
- Motibatu dezaketen faktoreen diagnostikoa. 
- Komunikazio-motak eta -prozesuak. 
- Taldeko kideei esleitutako eginkizunak biltzen dituzten dokumentuen prestaketa. 
- Helburuak lortzeko argibideen ahozko komunikazioa. Komunikazio-motak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
IKUS-ENTZUNEZKO LANAK PRODUZITZEKO ARAUDIAREN KONTROLA 
 
Kodea: UF0363 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkzioko jardueren garapenaren lege-esparrua aplikatzea. 
EI1.1 Ikus-entzunezko produkzioarekin erlazionatutako lege garrantzitsuenen alderdiak laburbiltzea eta ebaluatzea. 
EI1.2 Egile-eskubideekin eta Jabetza Intelektualari buruzko Legearekin erlazionatutako produkzioko alderdiak eta 
izapideak azaltzea. 
EI1.3 Ikus-entzunezko lana Jabetza Intelektualari buruzko Legeak babestutako lantzat hartzea, oinarrizko eskubideak 
kudeatzeko: musikarenak, egileenak eta lege-gordailua, besteak beste. 
EI1.4 Ikus-entzunezko lanei buruzko Espainiako eta autonomia-erkidegoetako lege garrantzitsuenen alderdiak 
deskribatzea. 
EI1.5 Ikus-entzunezkoaren produkzioari edo sustapenari eragiten dioten nazioarteko legeekin erlazionatutako 
alderdiak eta izapideak deskribatzea. 
EI1.6 Mezenasgoari, babesletzari eta emariari buruzko legearen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.7 Ikus-entzunezko produkzio baterako aseguruei eta polizei buruzko Espainiako eta erkidegoko legea labur-labur 
deskribatzea. 
EI1.8 Ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz: 

- Jatorrizko gidoi bat jabetza intelektualean erregistratzeko egin behar diren izapideak identifikatzea.  
- Literatura-lan bat egokitzeko eskubideak izateko egin behar diren izapideak identifikatzea. 
- Obra bat lege-gordailuan eta marka edo logotipo bat Marka eta patenteen bulegoan inskribatzeko 

prozesua deskribatzea. 
- Ikus-entzunezko produkzioari laguntzeko deialdi publikoetara aurkezteko lege-baldintza nagusiak 

ezagutzea. 

A2: Ikus-entzunezko produkziorako prebentzio-jarduerak eta/edo babes-jarduerak proposatzea, arrisku-faktoreak eta horiek 

osasunean eta ingurumenean dituzten ondorioak murrizteko. 
EI2.1 Lan-eremuko arrisku-egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien araberako jarduera-teknika orokorrak ezartzea. 
EI2.2 Ikus-entzunezko sektorearen jarduerei eragiten dieten Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko Legearen atal 
nagusiak aipatzea. 
EI2.3 Osasun- eta ingurumen-kalteak sailkatzea, ondorio eta arrisku-faktore kalte-sortzaile ohikoenen arabera.  
EI2.4 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  
EI2.5 Arrisku ohikoenetarako prebentzio-jarduerak eta/edo babes-jarduerak sustatzea, ondorioak murrizteko.  
EI2.6 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:  

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

A3: Egoera simulatuetan berehalako oinarrizko osasun-neurriak aplikatzea istripua izan den lekuan: 
EI3.1 Zenbait zauritu edo zauritu ugari dauden kasuetan esku hartzeko lehentasunak identifikatzea, zaurien bizitza 
arriskuan jartzen duten lesioen arabera. 
EI3.2 Aurreko kasuan, zaurien arabera aplikatu behar diren neurrien segida identifikatzea. 
EI3.3 Osasun-teknikak aplikatzea (bihotz-biriketako bizkortzea, immobilizazioa, garraiatzea, etab..), zehaztutako 
protokoloei jarraikiz. 

Edukiak: 
1. Ikus-entzunezko sektoreko lege espezifikoak 

- Sektoreari eragiten dion araudi nagusia. 
- Jabetza intelektualari buruzko legedia betetzea. 
- Egile-eskubideei dagokienez kontuan izan behar diren alderdiak:  

• Eskubideak kudeatzen dituzten erakundeak. 
- Eskubide hurkoak. 
- Babesletzari buruzko araudia. 
- Poliza eta aseguruei buruzko legedia. 
- Ikus-entzunezkoaren produkzioari eragiten dion legedia: irudi-eskubideak, haurrei buruzko legedia, aziendei 

buruzkoa, etab. 

2. Laneko segurtasuna eta osasuna ikus-entzunezko produkzioan 
- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

• Arrisku profesionalak. 

• Lanaren ondoriozko kalteak.  

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

• Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  

• Laneko ingurumenarekin lotutako arriskuak.  

• Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 

• Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak. Norbera babestea eta babes kolektiboa.  

• Larrialdi- eta ebakuazio-planak.  

• Langileen osasunaren kontrola. 
- Ikus-entzunezko sektoreko arrisku espezifikoak eta haien prebentzioa.  

• Arrisku-faktoreak.  

• Prebentzio- eta babes-neurriak.  

• Lanaren antolaketa segurua.  
- Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak.  

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak.  

• Prebentzio-lanaren antolaketa: oinarrizko errutinak. 

• Dokumentazioa: jasotzea, prestatzea eta artxibatzea. 
- Lehen laguntzak. 

 
 
 
3.3. prestakuntza-atala 
 
TELEBISTA-PROGRAMEN MERKATARITZA-SUSTAPENA ETA -USTIAKETA 
 
 

Kodea: UF0371 

 

Iraupena: 40 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebistako produkzioaren sektorean garatutako sustapen-ekintzak aztertzea. 
EI1.1 Telebista-industrian sustapen-tresnatzat erabiltzen diren publizitate-bitartekoak, -euskarriak eta -formak 
deskribatzea. 
EI1.2 Sustapen-bitartekoak enpresaren helburuekin eta xede-publikoarekin erlazionatzea. 
EI1.3 Komunikabide-plan baten prestakuntza zehazten duten aldagaiak aipatzea. 
EI1.4 Publizitate-kanpaina baten faseak ezagutzea eta kontrastatzea. 
EI1.5 Telebista-programa bat sustatzeko materialak aipatzea. 
EI1.6 Harreman publikoetarako teknika nagusiak deskribatzea. 
EI1.7 Marketin-estrategia batean komunikabideek duten garrantzia arrazoitzea. 
EI1.8 Ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz, haren sustapen-kanpaina egiteko helburu eta bitarteko egokienak 
definitzea. 

A2: Telebista-programen merkataritza-ustiaketa aztertzea. 
EI2.1 Telebista-programen merkataritza-ustiaketarako forma nagusiak deskribatzea. 
EI2.2 Estatuko eta nazioarteko merkatuko salmenta-egiturak identifikatzea, eta telebista-merkatuen tipologia nagusiak 
aipatzea. 
EI2.3 Ikus-entzunezko industriaren nazioarteko azoka eta merkatu nagusiak aipatzea, merkatuen ildo eta ezaugarri 
nagusiak identifikatuz, eta haien ezaugarriak euskarriaren arabera erlazionatuz.  
EI2.4 Telebista-merkatuen eraso- eta defentsa-politikak deskribatzea. 
EI2.5 Irudiak ustiatzeko eta/edo kontsumitzeko modu berrien eta merkatuko teknologia berrien eragina baloratzea. 
EI2.6 Ikus-entzunezko programen banaketaren funtzionamendu-egitura eta oinarri dituen elementuak deskribatzea: 
telebista-instalazioak, salmenta- eta banaketa-agenteak, ordezkariak, sare ofizialak eta alternatiboak, etab.  
EI2.7 Europako Batasunak telebista-industria sustatzeko dituen ekimenak eta laguntzak deskribatzea. 
EI2.8 Telebista-produkzioko inbertsioa berreskuratzeko amortizazio-sistemak identifikatzea eta kontrol-mekanismoak 
deskribatzea. 
EI2.9 Ikus-entzunezko produkzioa ustiatzeko bideak identifikatzea, eta irudiak ustiatzeko eta kontsumitzeko formula 
berriak ezagutzea. 
EI2.10 Pakete edo programa errealizatu simulatuetatik abiatuz, ikus-entzunezko merkatu edo azoka batean 
txertatzeko kasu bat diseinatzea. 

 

Edukiak: 
1. Sustapen-ekintzak  

- Sektorean sustapenerako erabiltzen diren tresnak. 
- Publizitate-kanpainak.  
- Harreman publikoen oinarrizko teknikak.  
- Publizitatearen bitarteko- eta estrategia-plana. 

• Kontzeptua eta elementuak.  

• Marketin- eta negoziazio-estrategiak.  

• Eragiteko estiloak. 

2. Programen banaketa eta emanaldia  
- Telebista-programak saltzeko egiturak. Telebistako nazioarteko jaialdiak eta merkatuak.  
- Telebista-produktuen merkataritza-zikloa.  
- Banaketa-enpresak. 
- Inbertsioaren amortizazioa telebista-produkzioan.  
- Telebista-programak ustiatzeko leihoak. 
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4. prestakuntza-modulua: 
TELEBISTAKO PRODUKZIOKO LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0082 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Telebista-programen produkzioaren prestakuntzan eta gauzatzean laguntzea, antolaketa- eta ekonomia-aldagaiak 
txertatuz.  

EI1.1 Finantzaketa-modua eta -iturriak identifikatzea.  
EI1.2 Gidoiaren banakapenean parte hartzea. 
EI1.3 Behar diren baimenak identifikatzea eta izapidetzea. 
EI1.4 Lanerako plana egiten laguntzea. 
EI1.5 Aurrekontua egiten laguntzea. 
EI1.6 Giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak lortzeko antolaketak eta izapideak egitea.  
EI1.7 Eguneko lan-zerrenda zehatzak ondorioztatzea, eta produkzioaren jarraitutasuna eta hura amaitzea bermatuko 
luketen deialdiak prestatzea. 
EI1.8 Produkzioaren segimendua eta kontrola egiteko beharrezkoak diren dokumentuak ezagutzea, tresna informatiko 
egokiak erabiliz. 
EI1.9 Produkzioa aurrera eramateko erabilitako tekniken eta irizpideen argibide-memoria bat egitea.  

A2:Telebista-programa bat produzitzeko beharrezkoak diren baliabideak aurkitzen, kudeatzen eta kontrolatzen parte 
hartzea. 

EI2.1 Langileen aukeraketan eta pertsonal tekniko eta artistikoaren kontratu tipoak betetzen parte hartzea. 
EI2.2 Garraioa, ostatua eta hornidura ematen laguntzea. 
EI2.3 Produkziorako beharrezkoak diren zerbitzu-enpresak bilatzen parte hartzea. 
EI2.4 Dokumentuak prestatzea, teknika eta kode egokiekin, tresna informatikoak behar bezala erabiliz.  
EI2.5 Materialen, ekipoen eta/edo zerbitzuen salerosketa- edo alokairu-jardueretan laguntzea. 

A3: Telebista-programak produzitzeko finantzaketa-eredu eta sistemen ebaluazioa egiten parte hartzea. 
EI3.1 Finantzaketa-iturriak eta -formak identifikatzea. 
EI3.2 Finantzaketa-plan bat prestatzen parte hartzea, proiekturako iturri eta forma egokienak jasoz. 
EI3.3 Enpresa edo erakunde jakin bati proiektua produzitzeko zeharkako finantzaketa-eskaera bat egitea. 
EI3.4 Proiektuaren erabateko babesletzaren edo babesletza partzialaren kontratu bat egiten laguntzea. 
EI3.5 Dagozkion administrazio-dokumentuak prestatzea. 

A4: Produkzioaren kudeaketari dagozkion administrazio-prozedurak aplikatzen parte hartzea.  
EI4.1 Produkzioaren administrazio-kudeaketarako beharrezkoak diren dokumentuak betetzea, aplikazio informatikoak 
erabiliz. 
EI4.2 Ekipo tekniko artistikoaren eta laguntzaileen soldata-orriak ordaintzeko inprimakiak egiten parte hartzea. 
EI4.3 Produkzio-jarduerak sortzen dituen kontabilitate-dokumentuak sailkatzea, eta produkzioaren memoria 
ekonomikoan antolatzea. 
EI4.4 Hornitzaileei eta zerbitzuei egin beharreko ordainketak kalkulatzen laguntzea, salerosketa- edo alokairu-
kontratuari eta zehaztutako aurrekontuari jarraikiz. 
EI4.5 Egindako eta jasotako fakturen erregistro-liburua betetzea. 

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. 
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Edukiak: 

1. Telebista-programen produkzioaren prestaketa 
- Finantzaketa-iturrien identifikazioa. 
- Gidoiaren banakapena. 
- Giza baliabideen eta baliabide tekniko eta materialen identifikazioa eta kudeaketa. 
- Kokalekuen identifikazioa. 
- Lanerako plan baten prestaketa. 
- Aurrekontuen prestaketa 
- Telebista-produkziorako administrazio-dokumentazioaren prestaketa. 
- Tresna informatiko egokien erabilera. 

2. Telebistako produkziorako baliabideen kudeaketa 
- Langileen aukeraketa eta kontratazioa. 
- Baimenen izapideak. 
- Zerbitzu-enpresak aurkitzea. 
- Telebista-produkziorako administrazio-dokumentazioaren prestaketa. 
- Hornitzaileen eskaintzak aukeratzeko irizpideak. 

3. Finantzaketa-ereduen eta -sistemen ebaluazioa 
- Finantzaketa-eskariak egitea. 
- Babesletza-kontratuak egitea. 
- Administrazio-dokumentuak betetzea. 

4. Administrazio-prozeduren aplikazioa 
- Ordainketen kalkulua. 
- Ordainketa-inprimakien prestaketa. 
- Kontabilitate-dokumentuen sailkapena. 

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

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN GUTXIENEKO 

ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK 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 

MF0207_3 
Telebistako proiektuen 
produkzioa 
 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna 

• Publizitatean eta Harreman 
Publikoetan lizentziaduna. 

• Kazetaritzan lizentziaduna. 

• Ikus-entzunezko Produkzioko, Irratiko 
eta Ikuskizunetako goi-mailako 
teknikaria  

2 urte 4 urte 

MF0208_3 
Telebistako ekoizpen-
baliabideen kudeaketa 
 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna 

• Publizitatean eta Harreman 
Publikoetan lizentziaduna. 

• Kazetaritzan lizentziaduna. 

• Telekomunikazio-ingeniaria. 

• Telekomunikazioko ingeniari teknikoa, 
Soinuaren eta Irudiaren 
espezialitatean. 

• Ikus-entzunezko produkzioa, irratia 
eta ikuskizunak lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria 

2 urte 4 urte 

MF0209_3 
Telebista-produktuaren 
lanerako prozesuen kontrola 

• Ikus-entzunezko Komunikazioan 
lizentziaduna 

• Publizitatean eta Harreman 
Publikoetan lizentziaduna. 

• Kazetaritzan lizentziaduna. 

• Zuzenbidean lizentziaduna. 

• Enpresa-ikasketetan lizentziaduna. 

• Ekonomian lizentziaduna. 

• Ikus-entzunezko Produkzioa, Irratia 
eta Ikuskizunak 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. 

 

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

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Telebistako produkzioko tailerra 60 100 

 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Telebistako produkzioko tailerra 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.  

Telebistako produkzioko tailerra 

− Plato osoa: 

− Argiztapena: argi-graduagailua eta hainbat motatako fokuak 
- Soinua hartzeko, nahasteko eta grabatzeko ekipoa 
- Platoko kamerak. 
- ENG kamera 
- Dekoratuak 

− Errealizazio-kontrol osoa, VTR rack eta grafismo eta guzti. 

− Zintak, DVDak, platorako segurtasun- eta babes-elementuak. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
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. 
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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. 

 



 

 



 

 

 




