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IZENA 
ZINEMA-, BIDEO- ETA TELEBISTA-KAMERALARIA 
 

KODEA 
IMSV0308 
 

LANBIDE-ARLOA 
Irudia eta soinua 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ikus-entzunezkoen produkzioa. 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
IMS294_3 Zinema-, bideo- eta telebista-kameralaria (1200/2007 EDa, 2007ko irailaren 14koa). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Mota guztietako ikus-entzunezko produkzioetan, irudiak eta soinua jasotzea eta grabatzea, kamera erabiliz, eta soinua ENG 
produkzioetan grabatuz, eta prozesuaren plangintza egiten eta argiztapenean laguntzea, hartualdien kalitate tekniko, 
artistiko eta estetiko ahalik eta handiena lortzeari erreparatuz, argazki-zuzendaritzaren eta/edo zuzendaritza/errealizazioaren 
argibideei jarraikiz, eta irizpide propioaren ekarpena eginez. 
 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0939_3: Ikus-entzunezko proiektuen hartualdi- eta grabazio-plana garatzen laguntzea. 
- UC0940_3: Hartualdirako eta grabaziorako baliabideen egokitzapen teknikoa eta eraginkortasuna aztertzea. 
- UC0941_3: Ikus-entzunezko produkzioen argiztapena diseinatzen eta gauzatzen laguntzea. 
- UC0942_3: Irudiak ikus-entzunezko proiektuaren irizpide tekniko, artistiko eta komunikatiboen arabera lortzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Zinemako eta bideoko produkzio-etxeetan, telebistetan irudiak hartzearen, grabatzearen eta argiztapenaren 
eremuetan lan egiten du, 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 eta bideoko produkzio-etxeak eta telebistako produkzio-etxeak, 
nazioartekoak, estatukoak, autonomia-erkidegokoak edo tokikoak, hedatze-sistema edozein izanik ere; telebistak eta 
zuzeneko ikuskizunak produzitzen dituzten enpresak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3832.1030 Zinema-proiekzioen kabinako operadorea 
3831.1073 Kameralaria (zinema, telebista eta/edo bideoa). 
Zinemako kameralaria. 
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Bideoko kameralaria 
Telebistako kameralaria 
3831.1028 Filmaketako fokularia 
Fokularia 
Zinemako kamera-laguntzailea. 
ENG (Electronics News Gathering) kameralaria. 
Kameralari espezializatua 
Argiztapeneko laguntzailea 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0939_3 
Kameraren hartualdi- eta grabazio-planaren 
garapena 

120 

UF0659: Kamerarekin hartualdiak 
egiteko eta grabatzeko beharrezkoak 
diren baliabideen ebaluazioa eta 
zehaztapena 

80 

UF0660: Hartualdiaren eta 
grabazioaren plangintza 

40 

MF0940_3 
Kameraren bitarteko teknikoak 

80   

MF0941_3 
Argiztapena ikus-entzunezko produkzioan 

150 

UF0661: Ikus-entzunezko proiektuak 
argiztatzeko baliabideak 

50 

UF0662: Ikus-entzunezkoen 
argiztapen-proiektuen diseinua  

60 

UF0663: Argiztapenaren kontrola ikus-
entzunezko proiektuetan irudiak 
grabatzean 

40 

MF0942_3 
Ikus-entzunezko irudiaren hartualdia 

160 

UF0664: Eragiketak kamerarekin, 
hartualdiak egiteko zinemarako eta 
bideorako 

60 

UF0665: Telebistarako hartualdiak, 
ekipo arinekin 

60 

UF0666: Laneko arriskuen prebentzioa 
kamera-hartualdian 

40 

MP0137 
Zinema-, bideo- eta telebista-kamarako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 

120   

ORDUAK, GUZTIRA 630   
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1. gaitasun-atala:  
IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUEN HARTUALDI- ETA GRABAZIO-
PLANA GARATZEN LAGUNTZEA 

 

Kodea: UC0939_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ikus-entzunezko proiektuaren ezaugarriak aztertzea, hartualdiak edo grabazioak egiteko datuak lortzeko. 

BI1.1 Proiektuaren informazioa aztertuta eta interpretatuta, hau identifika daiteke: 
- Obraren generoa, asmo narratiboa eta helburua. 
- Obraren alderdi formalak, espresiboak eta estetikoak. 
- Beharrezkoak diren teknologia-mota (fotokimikoa edo elektronikoa), teknikak eta prozesuak. 
- Giza baliabideak. 
- Baliabide tekniko eta materialak. 

- Kanpoaldean, barrualdean, estudio naturalean edo dekoratuan grabatzeko beharra. 
BI1.2 Produktuaren estilo bisuala gainerako taldekideekin zehazten da, irudiari eragiten dioten proiektu-
ezaugarriak identifikatzeko. 
BI1.3 Proiektuaren bideragarritasun teknikoa aztertzen da, eta alderdi tekniko eta artistikoetan aldaketak 
proposatu, beharrezkoak badira. 
BI1.4 Aukera eta behar teknikoak eta haien ezaugarriak dekoratuen eta kamerarekin hartu behar diren elementuen 
azterketatik abiatuz ebaluatzen dira. 

BI1.5 Hartualdien konposizio-estiloa zuzendariaren/errealizadoren gainbegiratupean definitzen da, alderdi narratiboak 
eta enkoadraketaren baldintzatzaileak kontuan izanik. 
LB2: Kameralari-taldearen baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea eta kudeatzea, proiektuaren informazioa 
eta zuzendaritzaren/errealizazioaren eta produkzioaren argibideak interpretatuz, baliabideak optimizatzeko. 

BI2.1 Kamera-formatua, optika, grabazioaren euskarri-mota, kamera finko eta mugikorren euskarriak, makinistaren 
materiala eta osagarriak proiektuaren eskaera teknikoen azterketatik abiatuta aukeratzen dira. 
BI2.2 Kameralari-kopurua eta haien profil profesionala (fokularia, laguntzaileak eta makinistak, besteak beste), eta 
egin behar diren zereginen banaketa proiektuaren beharren arabera proposatzen dira. 
BI2.3 Kamera-ekipoaren eta materialaren aukeraketa argazki-/argiztapen- eta/edo produkzio-zuzendaritzari 
proposatzen zaio, hala dagokionean. 
BI2.4 Grabazio-formatuak eta erabiliko diren denbora-kodeen tipologia haien bateragarritasun eta 
funtzionaltasunaren arabera proposatzen dira. 
BI2.5 Produzitzeko behar den materialaren behin betiko zerrenda zuzendaritza-/errealizazio-taldearekin, argazki-
/argiztapen-zuzendaritzarekin eta produkzio-zuzendaritzarekin batera osatzen da, estudioaren eta 
filmaketaren/grabazioaren ezaugarrien arabera. 
BI2.6 Eskatutako materialaren eta ekipoaren eskuragarritasuna bermatzen da, erabilgarri izateko zehaztutako epe, 
baldintza eta terminoetan. 
BI2.7 Ordezko ekipamendu teknikoa azkar eta eraginkortasunez erabilgarri izateko aurreikusten da. 
BI2.8 Filmatzean/grabatzean sor daitezkeen beharrak aurreikusi egiten dira, grabazio-materiala izatea eta egokia 
dela bermatzeko. 

LB3: Hartualdi- eta grabazio-plana egitea, filmatze-/grabatze-plana kontrastatuz, aplikazioa optimizatzeko. 
BI3.1 Produkzioak esleitutako lanerako plana, hartualdiari eta/edo filmaketari/grabazioari dagokionean, kontrastatu 
egiten da, betetzeko, betiere aurreikusitako denbora- eta aurrekontu-irizpideak errespetatuz. 
BI3.2 Zehaztutako grabazio-ordena aztertu egiten da, filmaketa-/grabazio-plana produkzioaren beste 
baldintzatzaile batzuekin gatazkan sartu gabe betetzeko. 
BI3.3 Estudioan makinak eta euskarriak erabiltzeko eragiketak aztertu egiten dira, gatazkarik ez sortzeko kameren 
aurrean garatu behar diren beste jarduera batzuekin, eta filmaketan/grabazioan parte hartzen duten beste ekipo 
teknikoen eta giza ekipoen eragiketekin. 
BI3.4 Filmaketa-/grabazio-unean beharrezkoak diren elementu guztien sinkronizazioa ekipo teknikoak eta giza 
ekipoak ongi antolatuz bermatzen da. 
BI3.5 Deialdien egokitasuna definitutako lan-moduetara doitzen da, baliabideen optimizazioa lortzeko. 
BI3.6 Estudiorako aurreikusitako konfigurazio teknikoa aztertu egiten da, lanerako eskaerak betetzeko. 
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BI3.7 Lanen tenporizazioa, baliabide teknikoak, giza baliabideak... jasotzen dituen hartualdi-/grabazio-plana 
filmaketa-/grabazio-planera egokitzen da.  

LB4: Zuzendaritzari/errealizazioari planoen banakapena zehazteko alternatibak proposatzea, itxaroten diren emaitzen 
arabera. 

BI4.1 Narratiba bisualaren eta inpaktu estetikoaren eraginkortasuna plangintza aztertuz ebaluatzen da, hala 
dagokionean, alternatibak aurkezteko. 
BI4.2 Proiektuan zehaztutako estetikaren lorpena hartualdiaren/grabazioaren eraginkortasuna egiaztatuz 
bermatzen da. 
BI4.3 Obraren jarraitutasuna gidoi teknikoa, eskaleta eta irudi-gidoia aztertuz egiaztatzen da, eta kamera gehiago 
erabiltzea eta, hala dagokionean, alternatibak proposatzen zaizkie zuzendaritzari eta/edo errealizazioari. 
BI4.4 Kameren kokapenak eta mugimenduak, kamera ugari erabiltzen direnean, aztertu egiten dira, desaforatzeak 
saihesteko, eta eremuan beste kamerarik ez sartzeko, eta, hala dagokionean, alternatibak proposatzen dira. 
BI4.5 Ondorengo grabazioan kamera berezien parte hartzea sarrera-oinak eta proposamenen timinga zehaztuz 
ebaluatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Bitarteko informatikoak. Telefono bidezko komunikabideak. Internet. Bulego-materiala. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Hartualdiaren eta grabazioaren plangintza egiteko beharrezkoak diren giza baliabideen eta baliabide teknikoen 
zerrendak. Hartualdi- eta grabazio-planak. Kameren kokapenen eskemak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ikus-entzunezko proiektuak. Gidoiak. Irudi-gidoia. Eskaletak. Dekoratuen planoak. Hartualdian eta grabazioan 
laguntzeko enpresen zerrendak. Langileen deialdiak. Denbora-diagramak. 

 
 
 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
HARTUALDIRAKO ETA GRABATZEKO BALIABIDEEN EGOKITZAPEN 
TEKNIKOA ETA ERAGINKORTASUNA AZTERTZEA 

 

Kodea: UC0940_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Beharrezkoak diren kamera-egiaztapenak egitea, portaera mekaniko ona eta eraginkortasuna bermatzeko, 
beharrezkoak diren probak egitez. 

BI1.1 Filmaketarako/grabaziorako eskuragarri dagoen kamera-ekipamendua (kableak, osagarriak euskarriak, 
grabazio-kamerak eta -materialak) aztertu egiten da, eta aurretiaz zehaztutakoarekin bat datorrela bermatzen da. 
BI1.2 Elementu teknikoek izan ditzaketen anomaliak detektatu egiten dira, eta haien kausak identifikatu, 
errutinazko probak eginez. Anomaliak zuzentzeko neurri egokiak hartzen dira. 
BI1.3 Kamera-euskarriak eta -makinak aztertu egiten dira, eta egokiak direla eta ongi funtzionatzen dutela 
bermatzen da. 
BI1.4 Argi-babeskiaren eta fokuaren aginteen funtzionaltasuna aztertzen da, aukeratutako objektibo, iragazki eta 
osagarriekin, instalatuz eta martxan jarriz. 
BI1.5 Obturadorearen eta kakoen eta obturadore finkoaren eta aldakorraren arteko sinkronia kameraren abiadura 
sinkronikoa edo aldakorra kontrolatzeko gailuetan jardunez aztertzen da, filmaketa-baldintzak aurreikusiz; 
esaterako, iturri fluktuatzaileen argiztapena eta bideo-monitoreen grabazioa. 
BI1.6 Elementu mekanikoen estankotasuna eta funtzionamendua eta xasisek kameraren gorputzean duten 
finkatze zuzena filmarekin aztertuz eta probatuz egiaztatzen da. 

2 



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

12

BI1.7 Filmaren hornidura eta jasotzea, eta leihatilatik arrastatzea negatiboa arraste-mekanismoan sartuz eta 
motorrari eraginez aztertzen dira. 
BI1.8 Kameraren ekipamendurako aukeratuta osagaiak zerrendatu egiten dira, serie-zenbaki eta guzti, eta garraio-
maleta bakoitzaren edukia identifikatzen da. 

LB2: Beharrezkoak diren kamera-egiaztapenak egitea, portaera elektroniko eta grabazio-portaera egokia duela 
bermatzeko, beharrezkoak diren probak egitez. 

BI2.1 Baterien, kargatzaileen, elikadura-kableen eta kameraren beste osagai batzuen egoera ona elementu 
elektroniko guztiak konektatuz egiaztatzen da. 
BI2.2 Bisore elektronikoa doitu egiten da, hartzen den irudiaren irudikapen fidagarria ematen duen eta beharrezkoa 
den informazioa ongi ikusteko aukera ematen duen aztertuz. 
BI2.3 Kameraren portaera kamera elektronikoaren berezko doitzeak eginez aztertzen da, eta grabazioari 
dagokionez onenak diren aukerak aurreikusten dira. 
BI2.4 Magnetoskopioaren funtzionamendua aztertu egiten da, hala badagokio, probako grabazio bat eginez eta 
ikusiz, eta grabazioaren denbora-kodeak doituz, grabazioak izango dituenaren antzeko baldintzetan. 
BI2.5 Kameraren magnetoskopioaren soinu-grabazioa aztertu egiten da, hala badagokio, audio-sarrerak eta 
-mailak egiaztatuz eta emaitza monitorizatuz. 
BI2.6 Filmaren grabazioaren zehaztasuna grabazioaren proba-kartak filmatzetik abiatuz aztertzen da. 
BI2.7 Zinema-kamerak duen bideo-sistema monitorearekin eta dagokion magnetoskopioarekin aztertzen da, 
ekipoak elkarrekin konektatuz eta kontrolak doituz. 
BI2.8 Grabazio-euskarriak motari, kopuruari, tamainari eta gaitasunari dagokionez produkzioari egokitzen zaizkien 
aztertuz ebaluatzen da, eta garraio- eta biltegiratze-baldintzak kontrolatu egiten dira. 
BI2.9 Zinema-irudiaren dentsitate zuzena optiken diagrama-puntu bakoitzean aztertzen da, beharrezkoak diren 
esposizio- eta errebelatze-probak eginez. 

LB3: Hartualdien kalitatea bermatzeko beharrezkoak diren osagai opotikoen azterketak egitea, irizpide estandarizatuak 
aplikatuz. 

BI3.1 Optiken parametro teknikoak aztertu egiten dira, ongi funtzionatzen dutela eta argazki-/argiztapen-
zuzendariaren eskaerara egokitzen dela bermatzeko, behaketa fisikoak eginez, proba-karta bisoretik ikusiz eta 
grabatutako probak aztertuta. 
BI3.2 Bisoretik behatuta distira gabeko beiran ageri den leihatila-formatua aztertu egiten da, inprimaketa-
leihatilarekin bat datorrela bermatzeko. 
BI3.3 Optiken alderdi mugikorrak haren funtzionamendua bermatzeko aztertzen dira. 
BI3.4 Optiken fokuratze-puntuak eta hainbat distantziatako eremu-sakonerak dagozkien probak eginez eta 
erreferentziazko gidak erabiliz aztertzen dira. 
BI3.5 Enkoadraketa garbia eta oztoporik gabea kameran argi-babeskiak, iragazki-euskarriak, iragazkiak eta 
optikaren beste osagarri batzuk jarriz eta bisoretik begiratuz bermatzen da mota guztietako optiken kasuan. 
BI3.6 Optikaren aginteak, fokua eta zooma arintasun eta finkapena egiaztatuz aztertzen dira. 
BI3.7 Fokuratzeak bisorean duen funtzionamendua, kokapen guztietan, enkoadraketa-markak eta beira 
esmerilatuaren eta/edo bisorearen gaineko beste batzuk egoki ikusten diren erreparatuz aztertzea da. 
BI3.8 Transmisio kromatikoa kolore-karta bat grabatuz aztertzen da. 
BI3.9 Aberrazio optikorik ez dagoen eta fokua uniformea den doitze-karten grabazioaren bidez aztertzen da. 
BI3.10 Iragazkiak eta haien garbitasun-egoera eta kontserbazioa aztertu egiten dira, zer efektu duen behatzeko, 
hainbat grabazioren bidez. 

 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Zinema- eta bideo-kamerak. Kameren osagarriak. Euskarriak. Magnetoskopioak. Bideo-zintzak. Zinema-filmak. Optikak 
eta osagarriak. Bideo- eta audio-monitoreak. Iragazkiak. 
 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Irudia eta soinua hartzeko ekipamenduaren azterketa. Kamera- eta magnetoskopio-doitzeak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Material teknikoen behar-zerrendak. Hartualdian eta grabazioan laguntzeko enpresen zerrendak. Teknikarien 
katalogoak. Ekipo-zerrendak, serie-zenbaki eta guzti. Egindako probetatik ateratako ondorio teknikoak. Grabazioaren 
proba-kartak. Kolore-kartak. Doitze-kartak. 
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3. gaitasun-atala: 
IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOEN ARGIZTAPENA DISEINATZEN 
ETA GAUZATZEN LAGUNTZEA 

 

Kodea: UC0941_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Argiztapen-diseinuaren proposamenak egitea, irudiak ongi grabatzeko, proiektuaren alderdi tekniko, estetiko eta 
narratiboak ebatziz. 

BI1.1 Argiztapenaren ezaugarri espresiboak, ikus-entzunezko produktuaren asmoarekin bat datozenak, 
zuzendaritzaren/errealizazioaren lankidetzarekin definitzen dira, proiektuaren dokumentu tekniko eta artistikoen 
azterketatik abiatuz. 
BI1.2 Argiztapen-prozesuaren irtenbide tekniko eta eraginkorrak zuzendaritzaren/errealizazioaren lankidetzarekin 
egindako proiektu-azterketatik abiatuz zehazten dira. 
BI1.3 Grabazioaren planerako egokiak diren argiztapeneko baliabide teknikoak, hartualdiko baliabide teknikoak eta 
grabazio-planarekiko doitzen egokiak proiektuaren azterketatik abiatuz zehazten dira: behartua, irabazia eta 
kolore-oreka, besteak beste. 
BI1.4 Argiztapen-ratioa, kontraste-ratioa, efektuak eta argi-motak proiektuaren estilo eta asmoetara eta definitutako 
bitartekoaren, euskarriaren eta estilo bisualaren ezaugarrietara egokituz definitzen dira. 
BI1.5 Inprimakiak, ekipamendu-zerrendak eta energia-aurreikuspenak, besteak beste, betetzen dira, eta 
produkzioaren eta zuzendaritzaren/errealizazioaren irizpideetara doitzen dira. 
BI1.6 Argiztapen-plana proiektuaren irtenbide teknikoen eta estilo bisualaren arabera prestatzen da, planoz 
planoko hartualdi-/grabazio-laneko alde tekniko eta operatiboak kontuan izanik, kamera bakarrarekin grabatzean, 
edo blokeetakoak, kamera ugarirekin grabatzean. 

LB2: Sekuentzia bakoitzeko argiztapena prestatzea, proiektuan aurreikusitako irudiak grabatzeko, aurretiazko 
diseinuaren jarraitutasunaren arabera. 

BI2.1 Behar diren baliabideak sekuentzia bakoitzerako aurreikusitako argiztapenaren arabera zehazten dira. 
BI2.2 Sekuentzia bakoitzeko argiztapena banatu egiten da, hartualdiaren/grabazioaren planean aurreikusitako 
plangintzara egokituz. 
BI2.3 Argi-iturri bakoitzaren kolore-tenperatura eta -intentsitatea termokolorimetroaren, luxmetroaren eta 
esposimetroaren bidez aztertzen da, erabilitako film-motara edo irudi-sentsorera eta zehaztutako irizpide 
estetikoetara egokitzeko, eta, beharrezkoa denean, aldaketak egiten dira. 
BI2.4 Kolore-tenperatura eta -intentsitatea, beharrezkoa denean, iragazki zuzentzaileen, polarizazio-iragazkien edo 
dentsitate neutroko iragazkien bidez zuzentzen dira, objektiboan edo argi-iturrietan jarrita. 
BI2.5 Argiztapen-eskeman aurreikusitako argiztapenaren kontrastea erabiliko den film edo irudi-sentsorearen 
motara eta zehaztutako irizpide estetikoetara egokitzen da. 
BI2.6 Argiztapen-kontsolaren eragiketa egiten da, beharrezkoa denean, aurreikusitako argi-girotzea lortzeko eta 
ebaluatzeko. 
BI2.7 Kamerak erregulatzeko eta aurreikusitako emaitzak lortzeko esposizio-datuak eta argibide teknikoak jaso 
egiten dira, hartualdiaren unean eta irudiaren grabazio-materialaren geroko tratamenduan aplikatzeko. 

LB3: Grabazioan argiztapenaren bilakaera kontrolatzen parte hartzea, aurreikusitako emaitza lortzeko. 
BI3.1 Argi-iturrien argi-kalitatea eta -intentsitatea doitu eta aldatu egiten da, beharrezkoa bada, iragazki 
zuzentzaileen, polarizazio-iragazkien, dentsitate neutroko iragazkien, islagailuen, difusoreen, argi-erregulagailuen 
eta argi-mugagailuen bidez, jokaespaziora, ekintzaren garapenera eta sortutako argi-estilora doitzeko. 
BI3.2 Argi-iturri bakoitzaren kolore-tenperatura eta -intentsitatea grabazioaren egoera espezifikora doitzen dira, 
egiaztapenak eginez esposimetroarekin, luxmetroarekin eta termokolorimetroarekin. 
BI3.3 Argi-parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak (adibidez, noranzkoa, iragazketa-moduak, argi-iturrien 
kokapena, mugatzea eta islapena) aztertu eta moldatu egiten dira, beharrezkoa bada, eszenara, girora, ekintzara, 
aktoreetara eta kamera-mugimenduetara egokituz, eszena bakoitzerako definitutako argi-estiloaren ñabardurak 
lortuz. 
BI3.4 Kameraren optikak eta osagarriak eszenaren argi-parametroak neurtu eta egiaztatu ondoren aukeratzen dira, 
hartualdi bakoitzerako definitutako estiloaren, efektuaren eta kalitatearen arabera. 
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BI3.5 Kameraren parametroak adierazitako bitartekora zehaztu eta doitzen dira, hartualdiaren ezaugarriei, taldeak 
proposatutako aldaketei eta proiektuaren eskakizunei jarraikiz. 
BI3.6 Grabatutako hartualdiak berehala aztertzen dira, zehaztutako argi-parametroak eta grabazio-parametroak 
itxarondako emaitzarekin bat datozen ebaluatzeko. 
BI3.7 Grabatutako materialarekin zer egin adosten da, beharrezkoa denean, laborategiarekin eta postprodukzioko 
zuzendaritzarekin, aurreikusitako emaitzak lortzeko. 
BI3.8 Azken materialak aztertu egiten dira, ikusiz, produktuak izan ditzakeen akaberetan, kalitatea bermatzeko eta 
dentsitatearen eta kolorearen doikuntzak iradokitzeko. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Esposimetroa. Luxmetroa. Termokolorimetroak. Argiztapen-iturriak. Argiztapen-gehigarriak. Argiztapen-kontsola. 
Iragazkiak. Optikak. Zinema- eta bideo-kamerak. Kameren osagarriak. CCUa. Irudi-monitoreak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Argiztapen-plana eta -eskemak. Argiztapeneko baliabide teknikoen zerrenda. Energia-aurreikuspenaren inprimakia. 
Esposizio-datuak. Hartualdiak hainbat argirekin. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuen dokumentu teknikoak eta artistikoak. Hartualdi-/grabazio-plana. Argiztapen-baliabideen zerrendak. 
Argiztapen-eskemak. Inprimakiak. 

 
 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
IRUDIAK IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUAREN IRIZPIDE TEKNIKO, 
ARTISTIKO ETA KOMUNIKATIBOEN ARABERA LORTZEA 

 

Kodea: UC0942_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Kamera-ekipoa prest jartzea hartualdiaren lekuan, plano bakoitzaren eskakizunen arabera, grabazioa bermatzeko. 
BI1.1 Kameren garbitasun- eta koipeztatze-egoera eta funtzionamendu bikaina berrikusi egiten dira, baita optiken 
egoera ere, eta haietan zikinkeriarik eta kondentsaziorik ez izatea. 
BI1.2 Kamera zehaztutako idulki, tripode edo euskarrian jartzeko prozesua gainbegiratu egiten da, kameraren tiroa 
eta garaiera plangintzara eta eszenaratzera egokitu daitezen. 
BI1.3 Desplazamenduetarako beharrezkoak diren plataformak, bideak edo taulak jartzeko eta kokatzeko lekuak 
zehazten zaizkie makinistei, zehaztutako plangintza aplikatuz. 
BI1.4 Beharrezkoak dira argi-babeskia, iragazki-euskarria eta gainerako osagarriak kameran jartzen dira, eta 
koadroan ez direla sartzen aztertzen da, bisoretik begiratuta. 
BI1.5 Planoan erabiliko den optika finkoa edo foku aldakorrekoa autonomiaz aukeratzen da, edo, hala 
dagokionean, argazki-zuzendaritzarekin betera, eta kameran jartzen da. Perlak edo lauso optikoa sor ditzaketen 
argiek ez diotela eragiten egiaztatzen da. 
BI1.6 Plano fokaletik subjektu edo objekturako distantziak, hainbat kokapenetan, neurtu egiten dira, hala 
badagokio, produkzio- edo kamera-motaren arabera, eta eskuragarri dagoen eremu-sakonerarekin alderatu eta 
fokuratzeko uztai edo gurpilean markatzen dira. 
BI1.7 Kamera-mugimenduak eta foku-aldaketak egiten dira, eta zuzendu, entseguetan, eszenaratzera doituz. 
BI1.8 Ekipamendua atmosfera-elementuetatik babesten da giro-baldintzetarako egokiak diren osagarri eta 
instalazioekin, betiere materialetarako eta giza taldearentzat zehaztutako segurtasun-arauei jarraikiz. 
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BI1.9 Material negatiboa jarri egiten da, eta filma kanal eta arraboletatik etenik eta akatsik gabe igarotzen den 
aztertzen da. 
BI1.10 Bideo-zintak edo grabazio-euskarriak prest jartzen dira, ongi funtzionatzen duten aztertzen da, etiketatu 
egiten dira, eta, beharrezkoa denean, espazio bat uzten da hasieran, barra edo beltzekin. 
BI1.11 Diafragmaren irekidura argazki-zuzendaritzaren irizpideari jarraikiz doitzen da, edo, hala badagokio, 
grabazio-materialaren, abiaduraren, obturazioaren, iragazketaren, foku-distantziaren eta argi-baldintzen arabera 
kalkulatzen da. 

LB2: Kamera-eragiketak egitea filmaketan/grabazioan, zuzendaritzak/errealizazioak zehaztutako eszenaratzearen 
planteamenduei jarraikiz, eta egokitzapen tekniko eta espresiboa lortzeko aldatu behar diren parametroak aldatuz. 

BI2.1 Aktoreen eta attrezzoaren kokapenak aldatu egiten dira enkoadraketa eta konposizioa hobetu behar badira, 
betiere zuzendaritzaren/errealizazioaren edo argazki-zuzendaritzaren argibideei jarraikiz. 
BI2.2 Klaketa, tradizionala edo elektronikoa, enkoadratu egiten da, klaketa bera eta haren atal mugikorrak ongi 
ikusten direla bermatuz, eta soinu-ekipoarekin koordinatuta grabatzen da. 
BI2.3 Buru panoramikoko kontrolak planoa erregistratzean erabiltzen dira, une bakoitzean konposizio egokia eta 
kameren mugimenduaren arintasuna lortzeko. 
BI2.4 Eszenaren fokuratzea objektiboaren fokuaren agintearen bidez egiten da, zuzenean, edo urruneko 
kontrolaren bidez, eszenaratzearen bilakaerari entseguetan lortutako marken bidez jarraituz. 
BI2.5 Foku aldakorreko objektiboetako foku-distantzia aldatu egiten da, zuzenean edo urruneko kontrolaren bidez 
jardunez agintean, entseguetan zehaztutako irizpideei jarraikiz. 
BI2.6 Irudia hartzean kamerak duen funtzionamendua etengabe aztertzen da, seinale-pilotuaren edo bisoreko 
adierazlearen bidez. 
BI2.7 Enkoadraketaren ikuseremua aztertzen da, eta itxaroten ez den jendea edo objektuak sartzea saihesten da. 
BI2.8 Ikuseremua hartualdian bertan zuzentzen da, beharrezkoa bada, enkoadraketaren barne-mugimenduetarako 
egokia den konposizioa, irudiaren egonkortasuna eta proiektuaren irizpide estetikoak betez. 
BI2.9 Kamera mugitzeko teknikak (garabiak, kamera-gurdiak, urruneko kontrola, steadicama eta sorbaldako 
kamera, besteak beste) zehaztasunez erabiltzen dira, zuzendaritzak/errealizazioak estilo bisualari buruz emandako 
irizpideak kontuan izanik. 
BI2.10 Zinta grabatuak eta memoria-txartelak babestu egiten dira, segurtasun-mihiaren bidez nahiz biltegiratzeko 
beste sistema batzuen bidez. Etiketatu, idatzizko parteen bidez kontrolatu eta biltegiratzeko edo garraiatzeko 
prestatzen dira. 
BI2.11 Baliozko hartualdien zuzentasuna grabatu ondoren aztertzen da, leihatilara joz. Negatiboan partikularik, 
zikinkeriarik edo marrarik dagoen aztertzen da, eta inprimaketa-eremua eta inguruak garbitzen dira. 
BI2.12 Esposatutako filma argiarekiko estankotasun-baldintzetan ateratzen da xasisetik; dagokien poltsa beltz eta 
latetan sartzen dira; haietako bakoitza zigilatu eta etiketatu egiten da, kamera-parteak eransten zaizkio, eta 
biltegiratzeko, garraiatzeko eta laborategiari emateko baldintzak kontrolatzen dira. 

LB3: Irudiak hartzea telebistako platoetan, telekameren bidez, eta errealizazio-taldearen argibideei jarraikiz, 
errealizazioko kontrol-gelan grabatzeko. 

BI3.1 Kameren entseguetan detektatutako arazoak (konposizio-akatsak, fokuratzearen desdoikuntzak, aktoreen 
lerrokatzea, interakzioak argiarekin edo soinuarekin eta denbora-falta mugimenduak osatzeko, besteak beste) 
errealizazio-ekipoari jakinarazten zaizkio, eta konpondu egiten dira. 
BI3.2 Kameraren buruaren mugimendu horizontala eta bertikala aske uzte da entseguetan eta grabazioan, eta 
blokeatu egiten da etenaldi eta atsedenaldietan, kamerarako eta giza taldearentzako segurtasun-arauei jarraikiz. 
BI3.3 Euskarriaren gurpilak kontrolatu egiten dira, biratze bortitzik ez izateko norabidea aldatzean, eta 
desplazamenduetarako beharrezkoa den leuntasuna bermatzeko. 
BI3.4 Fokuratzea eta enkoadraketa hartualdian egiten dira, kameraren buruan, fokuan eta zoomean jardunez, 
parte hartzaileen bilakaerei jarraikiz eta zuzendaritzaren/errealizazioaren argibideak betez. 
BI3.5 Egin beharreko doikuntza optikoak (bikoizteko gailuaren eta kameraren iragazkien aukeraketa, esaterako) 
irizpide tekniko propioei edo errealizazioaren irizpide teknikoei jarraikiz egiten dira. 
BI3.6 Kamerak elementu bereziekin (steadicama, gorputzean jartzen den kamera, garabia, grabazio-garabia, 
errailak eta beste) erabiltzeko eragiketak, hala dagokionean, zuzendaritzaren/errealizazioaren irizpideei jarraikiz 
egiten dira, eta ekipoaren segurtasun-arau espezifikoak aplikatuz. 
BI3.7 Grabazioaren jarraitutasuna uneoro da helburu, arreta jarriz eta erantzun azkarra eskatzen duten ustekabeak 
aurreikusiz. 
BI3.8 Errealizazioaren argibideei jarraitzen zaie, kamera-ekipoko gainerako kideekin koordinatuz, grabazioan 
soinuek eta aforatzeek eraginik izan gabe. 
BI3.9 Kamera eta material osagarria baldintza tekniko egokietan jartzen dira, zerbitzu teknikoak desmuntatzeko 
eta/edo biltegiratzeko, kamerak erabilitako euskarrian ongi finkatuta daudela bermatuz, kalteak saihesteko. 
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LB4: Grabazio-ekipo arinak erabiltzea, kazetariaren edo produkzio-buruaren argibideei jarraikiz, helburu diren irudiak 
lortzeko, eta, hala dagokionean, soinua. 

BI4.1 ENG kameraren ekipoaren eta materialaren, argiztapenaren eta soinuaren kokapena kokalekua begi hutsez 
azkar aztertuz zehazten da. 
BI4.2 Tripodearen, steadicamaren edo kameraren beste euskarri batzuen erabilera erreportajearen edo albistearen 
ezaugarrien arabera ebaluatzen eta zehazten da. 
BI4.3 Grabatuko diren pertsonak edo pertsona ospetsuak erreportajearen edo albistearen ezaugarrien arabera 
aukeratzen dira aurretiaz, eta grabatzeko unean ezagutzeko moduak izango diren aztertzen da. 
BI4.4 Enkoadraketa egokienak autonomiaz edo kazetariarekin edo produkzio-buruarekin lankidetzan zehazten 
dira. 
BI4.5 Kameraren doikuntza teknikoak azkar eta eraginkortasunez egiten dira, argiztapen-baldintzen arabera eta 
kalitateari buruzko Europako araudiei jarraikiz. 
BI4.6 ENG kameraren mikrofonoaren eta giro-mikrofonoaren konexioak aztertu egiten dira, eta doitu, beharrezkoa 
denean.. 
BI4.7 Argiztapen-ekipoaren konexioak (zuzia bateriara eta kamerara konektatzea, fokuak sare elektrikora 
konektatzea) behar den argiztapenaren arabera egiten dira. 
BI4.8 Fokuratzea eta diagrama hartualdi bakoitzaren baldintzetara doitzen dira, zehaztasun eta azkartasunez. 
BI4.9 Grabazioa, kasu bakoitzean, gidoiaren, informazio-helburuen eta errealizazio- eta produkzio-irizpideen 
arabera egiten da, edizio-beharrak aurreikusiz, eta kalitate profesionalaren arauetara egokituz. 
BI4.10 Hartualdi bakoitzaren irudiaren, argiztapenaren eta soinuaren kalitate tekniko eta formala aztertu egiten 
dira, eta beharrezkoak diren doikuntzak egin. Beharrezkoa bada, gauzatzeko azkartasuna lehenesten da, 
informazioa presazkoa denean. 
BI4.11 Zinta ahalik eta azkarren eta segurtasun handienaz eramaten da produkzio-etxera, behar bezala 
identifikatuta. Entrega eskura egin daiteke, edo beste bidalketa-modu batzuk erabil daitezke. 

LB5: Hartualdien baliozkotasuna zehaztea, itxarondako baldintza tekniko eta artistikoak betetzen dituzten aztertuz, 
grabatutako materiala azken prozesuetara igarotzeko. 

BI5.1 Hartualdiak izan ditzakeen anomalia teknikoak gainbegiratu egiten dira, monitorean edo bisorean ikusiz, eta, 
beharrezkoa denean, errepikatzeko eskatzen da. 
BI5.2 Zehaztutako helburu estetiko eta espresiboak lortu diren ikusteko, hartualdia aztertzen da, eta, beharrezkoa 
denean, zuzenketa egokiak zehazten dira. 
BI5.3 Norberaren lanaren kalitatea zuzendaritzarekin/errealizazioarekin batera aztertzen da jatorrizko bideo 
grabatu, lan-kopia edo telezinema ikusiz, eta ondorengo lanerako ildoak ondorioztatzen dira. 
BI5.4 Irudiaren kalitate teknikoa eta hartualdiaren denborak errealizazio-ekipoari jakinarazten zaizkie, materiala 
laborategian edo edizioan lantzeko kamera-parteetan jasotzeko. 
BI5.5 Argazki-zuzendaritzak emandako errebelatze-argibideak errealizazio-taldeari jakinarazten zaizkio, kamera-
partean transkribatzeko, eta, gerora, filma prozesatzean erabiltzeko. 
BI5.6 Erabilitako audio-kateak eta soinu-ekipoa kamera-partean jasotzen dira, edo bideo-zintaren etiketan, 
edizioari eta zuzendaritzari/errealizazioari haien berri emateko. 
BI5.7 Laborategian hartualdiei egindako prozesaketaren emaitza, aurreeditatutako materiala edo lan-kopiak aztertu 
eta ebaluatu egiten dira, emaitza argazki-zuzendaritzaren eta zuzendaritza/errealizazioaren argibideetara 
egokitzeko. 

LB6: Kamera-ekipoa desmuntatzea, grabazioa/filmaketa amaitu ondoren, garraiatzeko, gero erabiltzeko edo 
biltegiratzeko zehaztutako teknikei eta prozedurei jarraikiz. 

BI6.1 Desmuntatzeko lanak segurtasun-baldintzetan egiten dira. 
BI6.2 Kamera-ekipoaren eta -materialaren egoera aztertu egiten da, eta egoerari edo funtzionamenduari buruzko 
gertakariak jasotzen dira. 
BI6.3 Materiala biltzeko eta garraiatzeko baldintzak dagozkion segurtasun-arauak aplikatuz kontrolatzen dira. 
BI6.4 Materiala giro-, segurtasun- eta higiene baldintza egokietan biltegiratzen da. 
BI6.5 Kamera-materiala eta -ekipoa kargatzeko eta deskargatzeko lanak zakartasunik gabe egiten dira, haien 
hauskortasuna eta kostua kontuan izanik. 
BI6.6 Funtzionamendu-gabeziak, akatsak edo material-galerak mantentze-lanen edo produkzioaren arduradunari 
jakinarazten zaizkio. 
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Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Zinema- eta bideo-kamerak, eta osagarriak. ENG kamerak. Tripodeak, idulkiak, euskarriak eta makinistaren materiala. 
Bateriak Telebista-estudioa, kamera ugarirekin. Urruneko kontroleko ekipoak. Irrati-komunikazioetako ekipoak. Zineko, 
bideoko eta audioko material erabili gabea. Poltsa beltzak. Latak. Klaketak. ENGrako oinarrizko argiztapena eta 
mikrofonoak. 

Lanaren emaitzak edo produktuak 
Bideo- edo audio-grabazioaren zinta nagusia. Zinema-film esposatua. Memoria-txartelak eta/edo disko gogorrak. 
Kamera-parteak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Argiztapen-plana eta -eskemak. Eskaleta eta gidoia. Errealizazioaren aginduak. Emultsioen ezaugarri sentsitometrikoak. 
ENG kamerarekin hartu beharreko motiboei buruzko aurretiazko informazioa. Kamera-parteak. Laborategirako oharrak. 
Bideo-zintak, lan-kopiak, edo zinemari dagokionez telezinema ikus ondoren osatutako txostenak. Material teknikoaren 
gertakarien zerrenda. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
KAMERAREN HARTUALDI- ETA GRABAZIO-PLANAREN GARAPENA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

KAMERAREN BITARTEKO TEKNIKOAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ARGIZTAPENA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOAN 

 

4. prestakuntza-modulua:  
IKUS-ENTZUNEZKO IRUDIAREN HARTUALDIA 

 

5. prestakuntza-modulua:  
ZINEMA-, BIDEO- ETA TELEBISTA-KAMARAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

1 
2 
3 
4 
5 
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1. prestakuntza-modulua:  
KAMERAREN HARTUALDI- ETA GRABAZIO-PLANAREN GARAPENA 

 

Kodea: MF0939_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0939_3 Ikus-entzunezko proiektuen hartualdi- eta grabazio-plana 

garatzen laguntzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
KAMERAREKIN HARTUALDIAK EGITEKO ETA GRABATZEKO BEHARREZKOAK 
DIREN BALIABIDEEN EBALUAZIOA ETA ZEHAZTAPENA 
 

Kodea: UF0659 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko proiektuen dokumentu teknikoak aztertzea, hartualdia eta/grabaziorako beharrezkoak diren baliabide 
teknikoak eta giza baliabideak identifikatuz. 

EI1.1 Funtzio-organigrametan, ikus-entzunezko produkzioetako lanbide-funtzio eta lanpostu bereizgarriak 
deskribatzea eta zerrendatzea. 
EI1.2 Enpresa-motak eta ikus-entzunezko produktu-motak bereiztea eta deskribatzea. 
EI1.3 Ikus-entzunezko lan edo programen generoak eta haien ezaugarri bereizgarriak zerrendatzea. 
EI1.4 Ikus-entzunezko obra baten produkzio-prozesuaren faseak deskribatzea, haietako bakoitzean erabilitako 
teknologiak identifikatuz, grabazio-teknologiaren arabera. 
EI1.5 Ikus-entzunezko produkzioan ohikoak diren dokumentu teknikoen (esaterako, gidoia, eskaleta, dekoratuen 
planoa eta lanerako plana) ezaugarri nagusiak bereiztea, eta haien egitura, eta erabilitako kodeak eta sinbologia 
interpretatzea. 
EI1.6 Proiektu jakin baten dokumentazioaren azterketatik abiatuz, programa jakin bat egiteko kamera-materialaren eta 
kameren giza ekipoaren behar zehatzak jasotzea. 
EI1.7 Elementu teknikoen eta eszenografia-elementuen kokapena jasotzen duten jokaespazioen goitiko eta aurretiko 
bistak interpretatzea, eta kode eta sinbologia grafikoak interpretatzea. 
EI1.8 Ikus-entzunezko produkzio baten dokumentu teknikoetatik (gidoi teknikoa, eskaleta, dekoratuaren planoa) 
abiatuz, hauek ondorioztatzea:  

- Obra- edo programa-mota, eta generoa. 
- Estilo bisuala. 
- Eszenaratzea. 
- Plano-kopurua, eta haien ezaugarriak. 
- Erabilitako ikus-entzunezko prozesuak eta teknikak. 
- Kameraren kokapena, noranzkoa eta mugimendua dekoratuen planoetan. 
- Gauzatzeko baldintzak eta kalitate-baldintzak, izan daitezkeen jatorri tekniko edo narratiboko zailtasunak 

kontuan hartuz, eta hartualdia eta grabazioa erraztuko dituzten irtenbideak emanez. 

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

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

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

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

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

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

A5: Ikus-entzunezko hizkuntzaren elementuak, teoriak eta baliabideak baloratzea, irudiak eta soinuak hartzeko eta 
grabatzeko erabiltzeko.  

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

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

 

Edukiak: 
1. Ikus-entzunezko industria eta produkzio-prozesua 

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

• Erabilitako teknologia. 

• Esku hartzen duten ekipo profesionalak: funtzioak. 

• Kamera-ekipoaren interakzioa beste ekipo batzuekin. 

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

• Gidoia.  

• Eskaleta. 

• Dekoratuen planoak. 

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

3. Zinema-teknologia  
- Marrazkitik zinemarako historiaren azterketa. Zinema-formatuen eta irudi-koadroen motak eta ezaugarriak 

(zinemaskopea, 2.44, 1.85, 16:9, etab.). 
- Zinema-kamera. Motak. Prestazioak. Ezaugarriak. Elementuak. Gehigarriak. 
- Kameren elementu osagarrien ezaugarriak:  

• Idulkiak. 

• Tripodeak. 
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• Estatiboak. 

• Bideo-irteerak eta video asista. 

• Comboa.  
- Ekipo osagarrien prestazioak.  

• Garabiak. 

• Travellinga. 

• Auto-kamera. 

• Steadicama. 

• Grabazio-garabia. 

• Kamera urperagarria. 

• Crasha. 

• Kamera-eragiketa berezia. 
- Zuri-beltzeko eta koloretako materialen ezaugarriak: aukeratzeko irizpideak. 
- Filmatzeko teknikak eta metodoak. 
- Zinema-materiala prozesatzea. Faseak. Materialak. Ekipoak. Parametro esanguratsuak. 
- Audio-sinkronismoak. 
- Zinemako edizioko eta postprodukzioko teknikak. 
- Keykode-sistemen ezaugarriak. 
- Emateko teknikak eta metodoak. 
- Teknologia berriak zinema-produkzioan. 
- Grabazio-guneak:  

• Dekoratua. 

• Estudio naturala. 

• Kanpoaldea. 

• Barnealdea.  

4. Bideo- eta telebista-teknologia 
- Azterketa historikoa: 

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

• 3D. 

• Ed. 

• Flaying logo. 
- Bideo-monitoreak eta -proiektagailuak:  

• Motak. 

• Ezaugarriak 

• Funtzioak.  

• Etxea, industria, ikuskizuna. 
- Irudia emateko eta transmititzeko sistemak. 
- Telebistako nazioarteko arauen ezaugarriak eta aldeak. 

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

• Anplifikadoreak. 

• Nahaste-mahaiak. 

• MIDI sistema. 

• Sistema informatikoak 

• Pantaila akustikoak. 
- Soinuaren postprodukzioko teknikak. 

6. Zinemako eta telebistako irudiaren osaera 
- Leiar sinpleak eta sistema optikoak. 
- Foku-distantzia eta eremu-sakonera: kalkulu optikoak. 
- Foku-sakonera eta nahasmen-zirkuluak. 
- Objektiboak: motak eta ezaugarriak. 
- Objektiboen fabrikazioa eta diseinua. Aberrazioak. Argitasuna. Estaldura. 
- Argazkigintzarako, zinemarako eta telebistarako objektiboak. 
- Osagarri optikoak. 

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

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

• Obra bat egokitzeko edo gidoi bat sortzeko prozesua. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
HARTUALDIAREN ETA GRABAZIOAREN PLANGINTZA 
 

Kodea: UF0660 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ikus-entzunezko produkzioetan irudiak hartzeko/grabatzeko prozesuaren plangintza egitea, kalitatea lortzeko eta 
baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz. 

EI1.1 Filmaketa-/grabazio-planen ereduen ezaugarriak bereiztea, bitarteko espresiboaren eta generoaren arabera. 
EI1.2 Ikus-entzunezko proiektu baten azterketatik abiatuta, kameren plangintza egitea: kokapena, angeluazioa eta 
esleitutako planoak. Kamerak zenbakitzea, eta enkoadraketa-motak eta kamera-mugimenduak zehaztea, halakorik 
izanez gero, eta alternatibak proposatzea zuzendaritzari/errealizazioari.  
EI1.3 Ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz, baliabide tekniko eta artistiko guztiak konbinatzeko aukerak 
kalkulatzea, errendimenduari eta kostuei dagokienez optimoa izango den sekuentziakako hartualdi- edo grabazio-plan 
bat osatzeko. 
EI1.4 Ikus-entzunezko proiektu baten azterketatik abiatuta, jardunaldika antolatutako filmaketa-/grabazio-plan batean 
irudiak hartzeko/grabatzeko behar guztiak eta aurreikusitako denborak islatzea. 
EI1.5 Grabazio-eskaleta bat egitea, albistegiak, dokumentalak, magazinak, dramak edo beste programa batzuk 
ikusita. 

 

Edukiak: 
1. Hartualdi-/grabazio-plana.  

- Produkzioaren lanerako planaren interpretazioa: Filmaketa-planak: motak, bitarteko espresiboaren eta obraren 
generoaren arabera. 

- Planoen banakapena: irudi-gidoiaren interpretazioa. 
- Ikus-entzunezko produkzio-prozesuaren inprimakiak eta antolaketa-parteak. 

• Kamera-parteak. 

• Lan-parteak. 

• Deialdiak. 

• Iristeko edo sartzeko mapak. 

• Baimenak. 

• Segurtasuna. 

• Eguraldi-iragarpena. 
- Plangintza egiteko teknikak. 

2. Kamera-ekipoaren funtzioak 
- Ekipoko lanbide-profilak (lehen operadorea, bigarren operadorea, kamera-teknikaria, laguntzailea)  
- Kamera-ekipoaren koordinazioa gainerako ekipoekin. 
- Zereginen sinkronizazioa (briefingak, bilerak, aginte-katea). 

3. Hartualdi-plana ebaluatzeko irizpideak 
- Denbora- eta aurrekontu-irizpideak, eta haien eragina grabazio-planean: 

• Izan daitezkeen gertakaria, eta haien ebazpena.  

• Denbora-aurreikuspenak.  
- Baliabideak optimizatzeko prozedurak.  
- Produkzioaren azken balantzea. 
 
 
 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KAMERAREN BITARTEKO TEKNIKOAK 
 

Kodea: MF0940_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0940_3 Hartualdirako eta grabatzeko baliabideen egokitzapen teknikoa 

eta eraginkortasuna aztertzea. 
 

2 
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Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zinema-, bideo- eta telebista-kameren funtzionamendu mekanikoa eta haien eraginkortasuna aztertzea, proiektu jakin 
bateko hartualdian/grabazioan portaera hobea izatea bermatzeko egin behar diren proben bidez. 

EI1.1 Lagin-bilduma bat izanik, film- eta bideo-formatuak eta -euskarriak identifikatzea, dagozkien kamerekin lotuz. 
EI1.2 Hainbat laginen azterketatik abiatuta, emultsioen eta euskarrien kontserbazio-egoera ezagutzea, ikusmenaren, 
ukimenaren eta usaimenaren bidez. 
EI1.3 Ongi desmuntatzea eta muntatzea kamera baten atal mekanikoak: 

- Zinema-xasisa. 
- Optika. 
- Bisorea eta lupa luzea. 
- Osagarri-euskarriaren oinarria eta barrak. 
- Argi-babeskia, biserak eta iragazki-euskarriak. 
- Fokuaren agintea. 
- Zoom objektiboen eta beste objektibo batzuen urruneko kontrolak. 

EI1.4 Zinema-kamera baten funtzionamenduaren doikuntza mekanikoak egitea: 
- Obturazio finkoa eta aldakorra. 
- Zulo-erasoa (“Pitch”). 
- Leihatilaren, kakoaren eta kontrakakoaren koipeztaketa eta arintasuna. 
- Biraderaren abiadura eta igaroa. 
- Anomalien detekzioa.  
- Kameraren soinua.  
- Kameraren test-probak.  
- Angeluaren eta abiaduraren doikuntza.  
- Hautsa eta ileak garbitzea.  
- Foku-planotik eustoinerainoko distantzia.  
- Pieza mugikorrak koipeztatzea eta garbitzea. 
- Estankotasun-junturak. 

EI1.5 Zinema-kamera digital baten doikuntzak egitea:  
- CCDa edo cmosa garbitzea. 
- Seinalea/zarata erlazioa. 
- Baionetaren doikuntza. 
- Atzeko fokuaren egiaztapena. 
- Leiarren kolimazioa. 
- Informazioa iraultzeko elementuen egiaztapena (disko gogorrak, txartelak, etab.) 

EI1.6 Elikatze-kableak eta -konektoreak, bideo-seinalea, sinkroak, audio-seinalea eta urrutiko mekanismoak ongi 
manipulatzea. 
EI1.7 Film-xasisak ongi jartzea zaku beltzean edo karga-gelan, begizta egokiekin. 
EI1.8 Filma jartzea, begiztak errespetatuz, eta ongi mugitzen den aztertuz. 
EI1.9 Ekipo mekanikoak ongi kontserbatzeko eta garraiatzeko baldintzak deskribatzea. 

A2: Zinema-, bideo- eta telebista-kameren funtzionamendu elektronikoa eta haien grabazio-sistemak aztertzea, proiektu 
jakin bateko hartualdian/grabazioan portaera ona izatea bermatzeko egin behar diren proben bidez. 

EI2.1 Kableen, konexioen, elikatze-moten eta seinaleen egoera aztertzea, polimetroen bidez. 
EI2.2 Irudia hartzeko kasu batean, bideo- eta audio-ekipoak konfiguratzea eta konektatzea, eta seinaleak aurretiaz 
zehaztutako lekuetara igortzea, beharrezkoa den kalitateaz, eta bektoreskopioa edo uhin formako monitorea 
erabiltzea. 
EI2.3 Irudia hartzeko aurretiaz zehaztutako baldintza jakin batzuetatik abiatuz, distiraren, gammaren eta kontrastearen 
doikuntza erreferentziazko seinalearekin manipulatzea, kamena jakin batean edo haren CCUtik. 
EI2.4 Irudia erregistratzeko kasu batean, grabazio- eta irteera-maila kontrolatzea bideo-seinalea magnetoskopioan 
erreproduzitzean, eta izan ditzakeen arazoen diagnostikoa egitea. 
EI2.5 Ekipo elektronikoak ongi kontserbatzeko eta garraiatzeko baldintzak deskribatzea. 

A3: Kameren optiken funtzionamendu egokia aztertzea, proiektu jakin bateko hartualdien kalitatea bermatzeko egin behar 
diren proben bidez. 

EI3.1 Optikak garbitzea, dagozkien uztai edo eustoinetan jartzea, atzeko fokua doitzea, erreferentziazko karta 
egokiekin eta kolimatzaile bat erabiliz. 
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EI3.2 Leihatila estandar eta ez estandarren formatuak deskribatzea, eta, hala dagokionean, objektibo anaformikoek 
egiten dituzten optika-konpresioak. 
EI3.3 Kalkulu-gidak edo -taulak erabiltzea, Kelly motakoak, eta gailu elektroniko zehatza, angeluazioa, ikuseremua, 
eremu-sakonera eta distantzia hiperfokala kalkulatzeko. 
EI3.4 Irizpidea izatea objektu fokuratuak eta ez fokuratuak bereizteko aplikazio praktiko batean, emandako irizpide 
narratiboei jarraikiz. 
EI3.5 Ekipo optikoak ongi kontserbatzeko eta garraiatzeko baldintzak deskribatzea, eta garraio desegokiak eragin 
ditzakeen asaldurak azaltzea. 

 

Edukiak: 
1. Zinema-kameraren sistema mekanikoa aztertzea eta martxan jartzea 

- Arraste jarraituko mekanismoen doikuntza 
- Arraste eteneko mekanismoen azterketa 
- Fotograma inprimatzeko kanalaren azterketa. Platina eta kontraplatina. 
- Leihatila jartzea edo aldatzea 
- Obturadorea doitzeko prozedurak Irekidura. 

• Ixtea eta irekidura bat-egiteko kontrolak. 
- Xasisaren manipulazioa. 

• Filmak jartzea eta kargatzea. 
- Kamera-kontrolen doikuntza:  

• Totalizatzailea. 

• Takometroa. 

• Telemetroa. 

• Metaje- eta fotograma-kontagailua. 
- Bisorearen doiketa. 
- Instalazioa tripodeetan, idulkietan, garabietan eta euskarri berezietan. 
- Ekipo mekanikoak kontserbatzeko eta garraiatzeko teknikak. 
- Azterketak egiteko errutinazko probak. 

2. Zinema-, bideo- eta telebista-kameraren sistema elektronikoa aztertzea eta martxan jartzea 
- Zinema-kameretan sistema elektronikoak doitzeko teknikak. 
- Bideo- eta audio-seinaleen konfigurazioa eta bideraketa. 
- TC-komunikatzaileak eta sinkroniskoak kamera-lerroekin eta DATekin. 
- Konektoreak: Tipologia. Aplikazioak. 
- Kableen, konektoreen, elikadura-iturrien eta bideo-seinaleen egoera aztertzeko prozedurak. 
- Bideo- eta audio-ekipoen konfigurazioa eta konexioa. 
- Kameraren motorraren azterketa eta doitzea doikuntza. 
- Kamera-kontrolen doikuntza:  

• Esposizioa. 

• Zurien balantzea. 

• Kolore-barrak. 

• Irabazia. 

• Fokuratzea. 

• Efektu digitalak. 
- Seinalea hartzeko eta prozesatzeko doikuntzen teknikak, ezaugarri bereziko irudiak lortzeko. 

• Bloke optikoa. 

• Bloke dikroikoa. 

• CCDak. 

• Kolore-matrizea. 

• Gamma. 

• Prozesaketa. 

• B4 eustoinak. 

• Baionetak (1/3”, ½” edo 2/3”). 

• PL eustoinak, 16 edo 35 milimetrokoak. 
- Kamera-kontrola (CCU). 
- Kameraren distira, gamma eta kontrastea doitzeko teknikak. 
- Kontrol-teknikak magnetoskopioan: grabazio-maila eta erreprodukzioaren irteera-maila. 
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- Soinua hartzeko sistemen azterketa eta doikuntza. 
- Zinema-, bideo- eta telebista-kameretan sistema elektronikoak mantentzeko teknikak. 
- Magnetoskopiak prestatzeko eta mantentzeko prozedurak. 

3. Zinema-, bideo- eta telebista-kameraren sistema optikoaren azterketa eta prestaketa 
- Kamerako sistema optikoak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Egokigailu edo bihurgailu optikoak 
- Osagarri optikoen instalazioa.  

• Argi-babeskia. 

• Iragazki-euskarria. 

• Iragazkiak. 

• Biserak. 

• Cacha. 
- Diagrama doitzeko eta kontrolatzeko teknikak: 

• Uhin-monitorea. 

• Fotometroaren erabilera. 

• Zebra. 
- Fokua doitzeko teknikak:  

• Erreferentziazko karten erabilera. 

• Kolimatzaileak. 

• Atzeko fokuaren doikuntzak. 
- Egiaztapen-eragiketak:  

• Angeluazioa. 

• Ikuseremua. 

• Eremu-sakonera. 

• Distantzia hiperfokala. 

• Objektibo anamorfikoak eta konpresio optikoa.  

• Proba-kartak. 

• Kolore-kartak. 

• Doitze-kartak. 
- Ekipo eta sistema optikoak mantentzeko eta garraiatzeko prozedurak. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua: 
ARGIZTAPENA IKUS-ENTZUNEZKO PRODUKZIOAN 

 

Kodea: MF0941_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0941_3 Ikus-entzunezko produkzioen argiztapena diseinatzen eta 

gauzatzen laguntzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

3.1. prestakuntza-atala 
IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUAK ARGIZTATZEKO BALIABIDEAK 
 

Kodea: UF0661 

 

Iraupena: 50 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau, beharrezkoak diren baliabideei dagokienez, bat dator LB2 lanbide-

burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Fisikaren eta argi- eta -kolore-pertzepzioaren oinarrizko printzipioak aipatzea, ikus-entzunezko produkzioen 
argiztapenean aplikatzeko.  

EI1.1 Argiaren hedapenarekin erlazionatutako fenomenoak deskribatzea (adibidez, islapena, transmisioa, absortzioa, 
karratuaren alderantzizkoaren legea), material jakinen aurrean duen portaera zerrendatuz. 
EI1.2 Gizakiaren ikusmenaren ezaugarriak argiztapen-egoeraren kopuruarekin eta kalitatearekin lotzea. 
EI1.3 Argi-fluxuari, intentsitateari, argiztapenari, luminantziari eta haien unitateei buruzko kontzeptu fotometrikoak 
zerrendatzea. 
EI1.4 Pertzepzio bisuala eta hura zehazten duten fenomenoak aztertzea: 

- Argiztapenaren pertzepzio logaritmikoa. 
- Egokitzapen kromatikoa. 
- Distira eta kolorearen egokitzapena eta konstantzia. 
- Espazioaren pertzepzioa. 

EI1.5 Kolorearen oinarriak eta tonua, distira eta asetasuna ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.6 Kolore-sistemak, kolorearen sintesi gehigarri eta kentzailea nahiz argiaren konposizio espektralaren, kolore-
tenperaturaren eta gorputz argituen propietateen arteko erlazioa deskribatzea. 
EI1.7 Zineman eta bideoan ikus-entzunezkoaren hartualdia egiteko erabiltzen diren iragazkien ezaugarriak eta 
erabilerak alderatzea, argiztapenari dagokionez. 
EI1.8 Optikan kolorea bihurtzeko eta orekatzeko metodoak eta argiztapen-iturriekin duten erlazioa alderatzea. 

A2: Hartutako edo grabatutako irudiaren kalitatea hobetzeko, hartualdiak egiteko eta grabatzeko ekipo eta materialen eta 
argiztapenaren ezaugarrien arteko harremana aztertzea. 

EI2.1 Aurrez zehaztutako irudiak hartzeko/grabatzeko materialek eta euskarriek aurretiaz zehaztutako eskema batekin 
zer erantzun duten zerrendatzea. 
EI2.2 Esposizioa kontrolatzeko sistemak alderatzea: diafragma, dentsitate neutroko iragazkia, irabazia, abiadura, 
obturazio-angelua eta obturazio elektronikoa. 
EI2.3 Hartualdiak egiteko ekipoetan esposizioa automatikoki eta eskuz kontrolatzeko prozesua alderatzea. 
EI2.4 Argiztapenaren, distiren eta kontrastearen kantitatea eta kalitatea neurtzeko ekipoak eta metodoak 
deskribatzea: argi erasotzaileko eta islatuko (angeluarra eta puntuala) fotometroak eta termokolorimetroa. 
EI2.5 Kolorea kontrolatzeko eta orekatzeko metodoak, ekipoak eta materialak zerrendatzea: zurien balantzea, 
iragazkiak eta esposizioaren konpentsazioa, proiektagailu-motaren arabera. 
EI2.6 Eszena baten argiztapenetik abiatuz, bideo-seinalea monitorizatzeko ekipoak erabiltzea, argiztapenaren 
kantitatea eta kromatismoa kontrolatzeko: kamerako monitorearen doikuntza, zebra eredua, uhin formako monitorea 
eta bektoreskopioa. Seinalearen azterketa edo azken emaitzarena egitea. 
EI2.7 Grabazio-materialen doikuntzak zerrendatzea, argiztapen-parametro eta guzti; adibidez, sentikortasuna, 
irabazia, balantze kromatikoa eta behartua. 
EI2.8 Ikus-entzunezko proiektu batek beharrezkoa duen postprodukziotik abiatuz, eszena baten argiztapen-eskaerak 
zehaztea. 
EI2.9 Hartualdiko argiztapenaren ezaugarriak ondorengo kontrolarekin eta irudi-tratamenduekin erlazionatzea: 
etalonajea, irudiaren doikuntzak bideoan eta kolorearen edo luminantziaren zuzenketa, besteak beste. 

A3: Ikus-entzunezko produkzioak argiztatzeko erabiltzen diren proiektagailuen eta osagarrien ezaugarriak, funtzionaltasuna 
eta prestazioak zerrendatzea. 

EI3.1 Proiektagailuak edo luminariak deskribatzea eta sailkatzea, errendimenduaren eta funtsezko ezaugarrien 
arabera. 
EI3.2 Argiztapena kontrolatzeko erabiltzen diren osagarri nagusiak bereiztea: proiektagailuen leiarrak, argi-sortaren 
aldaketa, Fresnel leiarra, PC leiarra, islagailu parabolikoak eta asimetrikoak, besteak beste. 
EI3.3 Argi-efektuak proiekzio-moduekin eta proiektagailuaren, subjektuaren eta atzealdearen arteko distantziarekin 
lotzea. 
EI3.4 Argiztapen-maila argi-sortaren kontzentrazioarekin, Fresnel leiarrekin, PC leiarrarekin, islagailu parabolikoekin 
eta asimetrikoekin lotzea, besteak beste.  
EI3.5 Argiaren itxura, kalitatea eta kantitatea erabiltzeko gehien erabiltzen diren elementuak erabiltzeko moduak 
bereiztea: mozketak, islagailuak, banderak eta beltzak, besteak beste. 
EI3.6 Proiektagailuak muntatzeko sistemak (euskarriak, loturak eta orientazio-kontrolak) bereiztea eta ezagutzea, 
baita erabilera- eta segurtasun-arauak ere. 
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EI3.7 Argiaren intentsitatea kontrolatzeko ekipo eta sistema elektrikoen oinarrizko ezaugarriak, loturak eta eragiketa-
metodoak zehaztea. 
EI3.8 Elektrizitatearen oinarriak ikus-entzunezko produkzioen argiztapenarekin lotzea: elikadura-iturri alternoa eta 
jarraitua, zama-kalkuluak, banaketa, kableak eta konexioak. 
EI3.9 Argiztapen-eragiketetan aplikagarriak diren segurtasun-arauak identifikatzea. 

 

Edukiak: 

1. Fisika eta argiaren pertzepzioa ikus-entzunezko produkzioetan 
- Argiaren transmisioa, islapena, sakabanatzea eta difrakzioa. 
- Distantziaren karratuaren alderantzizkoaren legea. Aplikazioak. 
- Gizakiaren ikusmenaren oinarriak. Pertzepzio-akatsak. 
- Argiaren pertzepzioa, eta egokitzapena. 

2. Argiztapenaren eta teknologiaren efektuak 
- Argiztapenaren oinarrizko efektuak eszenan:  

• Eguna. 

• Gaua. 

• Gau amerikarra. 

• Ilargi-argia. 

• Euria. 

• Kea. 

• Lainoa. 

• Tximistargiak. 
- Efektu teknologikoak. Txertaketa kolorean (chroma key) 
- Ikus-entzunezko aplikazio psikologikoak argiaren tratamenduan. 

3. Argiztapen-iturriak ikus-entzunezko produkzioetan 
- Iturri-motak:  

• Tungstenoa. 

• HMIa. 

• Arkuak. 

• Fluoreszenteak. 

• Xenona. 

• LEDak. 

• Beste iturri batzuk. 
- Argi-proiektagailuak:  

• Fresnela. 

• Irekiak. 

• PAR lanparak eta PAR taldeak. 

• Argi lausokoak. 

• Zikloramakoak. 

• Fluoreszenteen unitateak. 

• Zuzi eramangarriak. 
- Lanpara- eta zorro-motak. 
- Gehigarriak:  

• Islagailuak. 

• Banderak. 

• Beltzak. 

• Gazak. 

• Egiturak. 

• Loturak. 

• Egokigailuak. 

4. Elektrizitatearen oinarriak 
- Zama- eta banaketa-kalkuluak. 
- Elikadura-iturriak.  
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• Ekipo elektrogenoak. 

• Sare elektrikoa. 
- Ekipo elektrikoen kableak eta konexioak. 
- Argiztapen-kontsolaren eragiketak. 
- Proiektagailuak muntatzeko sistemak.  

• Euskarriak, loturak eta orientazio-kontrolak.  
- Segurtasun- eta erabilera-neurriak. 

 
 

3.2. prestakuntza-atala 
IKUS-ENTZUNEZKOEN ARGIZTAPEN-PROIEKTUEN DISEINUA 
 

Kodea: UF0662 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkziora aplikatutako argiztapenaren kalitate-faktoreak zerrendatzea, itxaroten diren efektu 
espresibo, estetiko eta komunikatiboak lortzeko. 

EI1.1 Argiztapenaren oinarrizko eskema batean, argien funtzionaltasuna eta kokapena zehaztea. 
EI1.2 Eskema jakin batean, argiztapenaren elementu osagarrien funtzionaltasuna deskribatzea: ingerada-argia, 
begietako argia, efektu-argia eta bigarren mailakoa, besteak beste. 
EI1.3 Argiaren noranzkoak eta kalitateak subjektuaren itxuran, testuran, kolorean eta kontrastean dituen efektuak 
jasotzea. 
EI1.4 Subjektu batek ezaugarri jakin batzuk nabarmentzeko, desitxuratzeko edo aldatzeko argiztapen-teknika 
egokienak bereiztea: aurpegia, giza irudia eta janzkera. 
EI1.5 Argiaren ezaugarri kromatikoen efektuak ikuslearengan eragin ditzaketen sentsazioekin lotzea. 
EI1.6 Argiztapenaren ezaugarri tekniko eta espresiboak deskribatzea: altua, baxua, kontrastatua edo inguratzailea. 
EI1.7 Hartualdiaren argiztapenean pertsonaien mugimenduek eta kameraren kokapenak izan ditzaketen eraginak 
kontuan hartzea. 
EI1.8 Kamera ugarirekin hartualdiak eta grabazioak egitean argiztapenean izaten diren arazoak identifikatzea. 
EI1.9 Argiztapenak eszenan dituen oinarrizko efektuak deskribatzea: egunaren efektua, gauaren efektua, gau 
amerikarra, ilargi-argia, euria, kea, lainoa eta tximistargiak, besteak beste. 
EI1.10 Oinarrizko efektu teknologikoak egiteko argiztapenak bete behar dituen ezaugarriak deskribatzea; adibidez, 
kolorea txertatzeko (chroma key). 

A2: Proiektu baten argiztapen-behar zehatzak definitzea, abian jartzeko. 
EI2.1 Ikus-entzunezko proiektu baten dokumentazio teknikotik abiatuz, aurreikuspen hauek egitea, argiztapen-
beharrei dagokienez:  

- Ekipamendua. 
- Espresibotasuna. 
- Giza taldearen osagaiak eta funtzioak. 
- Lan-sekuentzia. 

EI2.2 Adibide jakinetatik abiatuz, eszenografiak edo kokalekuak argien xurgapen edo islapenagatik eragin ditzakeen 
efektuak eta argi-iturriak kokatzeko eta eusteko eskaintzen dituen aukerak ondorioztatzea. 
EI2.3 Ikus-entzunezko proiektu batean, argiztapen-prozesuetan alternatibek aurrekontuari nola eragiten dioten 
aztertzea. 
EI2.4 Ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz, eta haren ezaugarri artistikoak kontuan izanik, argiztapena garatzeko 
ekipoen zerrendak egitea.  
EI2.5 Argiztapen-eskemak diseinatzeko eta planifikatzeko metodo garrantzitsuenak ezagutzea: eszenarioen planoak 
eta diseinuko eta simulazioko software espezifikoa, besteak beste. 
EI2.6 Ikus-entzunezko proiektuen eskaerekin bat datozen argiztapen-eskemak diseinatzea, haien alderdi teknikoak 
eta estetikoak eta aurrekontuak interpretatzetik abiatuz. 
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Edukiak: 
 
1. Argiztapenaren erabilerak 

- Argiztapenaren oinarrizko eskemaren funtsezko elementuak:  

• Argi nagusia. 

• Betegarria. 

• Argi-kontrakoa. 
- Argiztapenaren elementu osagarriak:  

• Profilaketa. 

• Begietako argia. 

• Atzealdea. 

• Giroa. 
- Kalitate-faktoreak. Gogorra. Leuna. 
- Sortaren noranzkotasuna eta angelua. 
- Argiztapenaren ezaugarri adierazkorrak. 

• Asmo dramatikoa. 

• Giroaren sorrera. 
- Argiztapen-teknikak. 
- Kamera ugarirekin hartualdiak/grabazioak egitean, argiztapenak izaten dituen berezko arazoak.  

 

2. Baliabideen plangintza ikus-entzunezko produkzioetan 
- Argiztapen-enpresak. Motak. Egiturak. 
- Argiztapen-prozesuak ikus-entzunezko produkzioetan. 
- Argiztapen-eskema. 
- Dokumentu teknikoak:  

• Inprimakiak. 

• Ekipamendu-zerrendak. 

• Energia-aurreikuspena. 
- Giza taldea argiztapenean. 
- Argiztapenaren aurrekontua. 
- Gidoiaren interpretazioa argiztapen-prozesuetan. 
- Ikus-entzunezko produkzio bateko argiztapen-prozesuaren inprimakiak eta antolaketa-parteak. 
- Dekoratuen diseinua eta kokalekuen egokitzapena:  

• Argiztapenen kontrola. 

• Proiektagailuen kokalekua. 
- Argiztapen-proiektuetara egokitutako plangintza-teknikak, 
- Diseinu eta simulazioko software espezifikoa. 

 
 

3.3. prestakuntza-atala 
ARGIZTAPENAREN KONTROLA IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUETAN IRUDIAK 
GRABATZEAN 
 

Kodea: UF0663 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau, argiztapenaren prestakuntzari dagokionez, bat dator LB3 eta LB2 

lanbide-burutzapenekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkzioen proiektuetan, ikus-entzunezko produkzioak argiztatzea. 
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EI1.1 Argiztapen-eskema oso bat osatzen duten argi-iturrien kalitatea eta kopurua identifikatzea, aurretiaz 
zehaztutako baldintza batzuetatik abiatuz, kameraren grabazio-materialaren eta parametroen doitzearen ezaugarriak 
kontuan izanik. 
EI1.2 Beharrezkoak diren iragazkiak, difusoreak, argi-mozketak eta beste osagarri batzuk proiektuaren arabera 
doitzea, itxaroten diren efektuak eta giroa lortzeko. 
EI1.3 Emandako argiztapen-proiektu batean, gauzatzeko beharrezkoak diren konexio elektrikoak egitea, kableak 
jartzea, argiztapen-mahaiaren argi-iturriak esleitzea eta potentzia-kalkulu zehatzak egitea. 
EI1.4 Ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz, beharrezko argiztapena zehaztea, alderdi narratiboen, dramatikoen, 
estetikoen, eszenan jartzearen, antolakuntzaren eta aurrekontuen arabera. 
EI1.5 Praktikan, ikus-entzunezko proiektu bat argiztatzea, aurretiaz definitutako parametro teknikoak eta eskemak 
aplikatuz. 
EI1.6 Praktikan jarri beharko den (argiztapena) ikus-entzunezko proiektu batetik abiatuz, hauek zehaztea: 

- Argi-iturriak eta -proiektagailuak. 
- Elikadura-iturriak. 
- Beharrezko euskarri-egiturak. 
- Proiektagailuen kokapena eta noranzkoa. 
- Sortaren, iragazketaren eta/edo mozketen intentsitatea. 
- Argiztapen-kontsola eta beharrezko konexioak (kanal-kopuruak eta funtzioak, besteak beste). 
- Praktikan aplikatzea zehaztutako argiztapen-eskemak. 

 

Edukiak: 
 
1. Esposizioaren kontrola ikus-entzunezko produkzioetan 

- Argi-maila eszenan. 
- Esposizioa kontrolatzeko sistemak. 
- Esposizioaren kontrola. Automatikoa. Eskuzkoa. 
- Esposimetroa: motak. 
- Neurketa-metodoak. 
- Irudiaren argitasunaren kontrolak  

• Irekidura. 

• f-zk. eta T-zk. 

• Obturazioaren, kameraren eta elektronikaren abiadura. 

• Obturazio-angelua. 

• ND iragazkiak. 
- Grabazio-materialaren esposizio-latitudea. 
- Argiztapenaren eta eszenaren kontrastea. 
- Adostutako argi-estilorako egokiak diren argiztapen-doikuntzak. 
- Argiztapenaren ezaugarriak hartualdian, eta haien eragina irudiaren ondorengo tratamenduan. 
- Hartualdia egitea, postprodukziorako eta etalonajerako. 

 

2. Kolorearen kontrola ikus-entzunezko produkzioetan 
- Kolore-parametroak. 

• Kolore-matrizea. 

• Emultsio-mota. 

• Kolore-sistemak. 

• Zurien balantzea. 

• Kolorearen erreprodukzioa. 

• Kolore-tenperatura. 

• Kolore-oreka. 

• Sentikortasun kromatikoa. 

• Termokolorimetroak. 

• Bektoreskopioa.  

• Uhin formako monitoreak. 
- Kolorea bihurtzeko eta zuzentzeko iragazkiak. Efektuak. 
- Gamma. Aplikazioak. Motak. 
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4. prestakuntza-modulua: 
IKUS-ENTZUNEZKO IRUDIAREN HARTUALDIA 

 

Kodea: MF0942_3 

 

Gaitasun-erreferentea: UC0942_3 Irudiak ikus-entzunezko proiektuaren irizpide tekniko, artistiko eta 

komunikatiboen arabera lortzea. 
 

Iraupena: 160 ordu 

 
 

4.1. prestakuntza-atala 
ERAGIKETAK KAMERAREKIN, HARTUALDIAK EGITEKO ZINEMARAKO ETA 
BIDEORAKO 
 

Kodea: UF0664 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkzioetan irudiak hartzea eta grabatzea, eszenaratzearen planteamenduei jarraikiz, egokitzapen 
tekniko eta espresiboa lortzeko. 

EI1.1 Hainbat motatako kameretarako euskarriak doitzea; esaterako, idulkiak, tripodeak eta buruak. 
EI1.2 Marruskadura-buruak, biradera-buruak eta hiru ardatzeko buruak eragitea, marruskadurak doituz eta blokeoak 
aktibatuz, beharrezkoa denean. 
EI1.3 Kameren euskarri bereziak erabiltzea, adibidez, eskuko kamera, estatiboak, steadicama, travellinga, kamera-
gurdiak, garabiak eta grabazio-garabiak, auto-eustoinak, auto-kamerak eta errailak, besteak beste. Gaitasunak 
irizpide estetiko eta espresiboekin lortzea. 
EI1.4 Bideo-laguntzako sistema bat (Video Assist) erabiltzea, zinema-kamera batean instalatuta. 
EI1.5 Irudiak hainbat objektiboren diafragma-irekidura eta foku-distantzia aldatuta hartzeko proposamenak baloratzea: 

- Hainbat distantziatara fokuratzea. Foku-karta erabiliz, zehaztutako distantzietara. Mugimenduan dauden 
subjektuak edo objektuak, kamerarekiko paraleloan eta perpendikularrean. 

- Fokuratzea aldatzea hartualdian. 
- Eremu-sakonera eta haren aldaerak zehaztea hartualdian. 
- Distantzia hiperfokala kalkulatzea. 
- Erlazio zuzena diafragmaren balioarekin. 
- Nahasmen-zirkuluak.  

EI1.6 Ikus-entzunezko proiektu baten irudi-gidoitik abiatuz, sekuentziako plano guztien jarraitutasun-eskakizunak 
identifikatzea, eta kasu praktiko batean hura bermatzen duten prozedurak aplikatzea: 

- Ekintza-ardatzak. 
- Begiraden bat-etortzea. 
- Barne-mugimenduen jarraitutasuna ondoz ondoko planoen artean. 
- Kanpo-mugimenduak dituzten planoen arteko etenen arintasuna. 
- Plano-tamainaren aurreratzea. 
- Jauzi proportzionalak edo hartualdiaren angeluan aldaketa gutxi dutenak saihestea. 
- Panoramiken eta travellingen abiadura planoen tamainekin erregulatzea. 

EI1.7 Sekuentzia baten hartualdian/grabazioan, garapen sortzailea kontuan izanik, irudia mugimenduan hartzearekin 
erlazionatutako narratiba bisualaren printzipioak aplikatzea: 

- Elementu morfologikoak: puntua, lerroa, forma, kolorea, testura eta argia. 
- Urrezko sekzioak, oreka eta geometria. 

4 
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- Planoaren tamainak eta balioak. 
- Enkoadraketa eta espazioa. 
- Herenen legea. 
- Perspektiba lineala eta atmosferikoa. 
- Interes-puntuak eta ibilbide bisuala konposizioan. 

EI1.8 Kamera desmuntatzeko, materiala jasotzeko eta esposatutako filma, bideo-zintak edo erabilitako euskarria 
kudeatzeko prozesuak deskribatzea, ongi identifikatu, babestu eta biltegiratzen dela zainduz, eta garraio- eta entrega-
baldintzak ere zainduz, aurretiaz adostutako partea edo inprimakia emanez. 

A2: Kamera ugarirekin errealizatzean, irudiak hartzeko ekipoen erabilgarritasuna aztertzea, eta kamerak erabiltzea, 
errealizazioaren argibideei jarraikiz eta irudien kalitatea bermatuz. 

EI2.1 Telebistako produkzioak kamera ugarirekin egitearen modalitateak eta berezitasunak identifikatzea: estudioko 
grabazioa, errealizazio-kontrolarekin, kanpoan unitate mugikorrekin grabatzea edo emanaldiak egitea, unitate mugikor 
arinekin (PEL motakoak) grabatzea edo emanaldiak egitea. 
EI2.2 Kamera ugariko errealizazioaren oinarrizko prozedurak deskribatzea, ikus-entzunezko narratibaren 
printzipioekin eta telebistako genero eta formatuekin erlazionatuz. 
EI2.3 Kamera ugariko errealizazioko berezko giza taldeak identifikatzea, eta lankidetza-beharrak deskribatzea: 
errealizadorea, errealizazio-laguntzailea, errejidorea, kamera-kontroleko unitateen operadorea, estudio edizioko 
teknikariak, soinu-operadoreak, luminotekniako operadoreak, argiztatzaileak eta eszenografia, besteak beste. 
EI2.4 Kamera ugarirekin grabatzeko kamera-ekipo propioa eta erabilera deskribatzea: telekamera, ohiko objektiboak, 
konexioa kamera-kontroleko unitatearekin (CCU), elkarrekin komunikatzeko ekipoak eta ohiko euskarriak. 
EI2.5 Kamera ugarirekin grabatzeko proiektu batetik abiatuz: 

- Halako produkzioen berezko dokumentuak interpretatzea: gidoi teknikoa edo plangintza, eskaleta, 
dekoratuaren planoa eta planoek banakapena, kameraka. 

- Plangintza hobetzeko iradokizunak egitea, ikuspuntuetan, plano-tamainetan eta mugimenduetan aldaketak 
zehaztuz. 

- Kamerak koordinatzea, aforatzeak, koadroan beste kamera batzuk sartzeko arriskua eragiten duten 
kokapenak eta aurreikusitako enkoadraketak lortzeko denbora-gutxiegitasunak aurreikusiz. 

- Kameraren, objektiboaren, euskarriaren eta osagarrien egoera aztertzea, estudioko beste teknikari 
batzuekin batera. 

- Kameren irudiak berdintzea erraztea, zuriak orekatzeko, diafragma doitzeko eta beste eragiketa batzuetan 
lagunduz CCUaren operadorearekin eta argiztapenarekin. 

- Kamera erabiltzea, fokuratzea, zooma eta beste doikuntza batzuekin, eta euskarriarekin, panoramika 
horizontalak eta bertikalak, marruskadurak eta blokeoak eginez, errealizazioak entseguetan eta grabazioan 
emandako argibideei jarraikiz. 

- Mugimenduak aurreikustea, gurpilen eta urrutiko kablearen kokapena zainduz. 
- Kamera airean noiz dagoen eta noiz ez egiaztatzea, planoa ongi burutzeko, edo hurrengo planoa 

prestatzeko. 
- Programaren itzulera edo irteera ikustea, beharrezkoa denean, kameraren beraren bisorearen bidez. 

A3: Irudien hartualdiak ebaluatzea, eta haien baliozkotasuna zehaztea, aurretiaz zehaztutako irizpideei jarraikiz, itxaroten 
den egokitzapen tekniko eta espresiboa lortzeko. 

EI3.1 Hartualdiaren egokitasuna hartualdia egitean ebaluatzea, zuzendaritzaren/errealizazioaren, argazki-
zuzendaritzaren eta norberaren irizpideei jarraikiz; adibidez, enkoadraketaren egokitasuna, irudiaren egonkortasuna, 
koadroan espero ez den elementurik ez egotea, konposizioaren estetika eta jarraitutasuna sekuentzia-multzoan. 
EI3.2 Enkoadraketaren egokitasuna aztertzea hartualdian zehar, hartualdiak egin ahala, eta fokuratu beharreko 
subjektuak edo objektuak uneoro erabilgarri dagoen eremu-sakoneran geratzen diren zehaztea. 
EI3.3 Zinema-hartualdiaren kasuan, haren baliozkotasuna aztertzea, zinema-kameraren leihatilara sartuz, zikinkeriarik 
edo marraketarik dagoen ikusteko. 
EI3.4 Hartualdia errepikatzeko proposatzea zehaztutako helburuak betetzen ez direnean, eta helburua betetzeko 
neurri zuzentzaileak hartzea. 

 

Edukiak: 
1. Kamerak erabiltzeko teknikak 

- Argia: oinarrizko kontzeptuak. 
- Zurien balantzea. 
- Kameraren morfologia:  

• Bloke optikoa. 

• Elektronika 



 
 
IRUDIA ETA SOINUA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

36

• Magnetoskopioa/disko gogorra/biltegiratzea. 
- Fokua:  

• Gutxieneko distantzia. 

• Distantzia hiperfokala. 

• Eremu-sakoneraren kontrola. 

• Foku-sakoneraren kontrola. 

• Plano fokala.  
- Enkoadraketa aldatzen duten optikak eta osagarriak:  

• Hurbiltze-leiarra. 

• Angeluhandia. 

• Biderkatzaileak. 
- Fokuratzeko osagarriak zinema-kameretan edo bereizmen handiko kameretan:  

• Fokuaren aginteak. 

• Urrutikoak. 

• Uztaiak. 
- Zinemako fokuratze-teknikak. 
- Zinema-kameraren eragiketak: kameraren buruaren eta idulkiaren mugimenduak eta doikuntzak.  
- Enkoadraketa- eta segimendu-teknikak zineman. Jokaespazioa. 
- Bideo-ekipoak zinema-hartualdian. 
- Bideo-laguntzako sistemak (Video Assist). 
- Kamera- eta argiztapen-eragiketak: 

• CCDak eta cmosak. 

• Kameraren barne-zirkuituak. 

• Xehetasun-zirkuitua. 

• Gamma-kurba. 

• Kolorearen matrizea eta multimatrizea. 
- Makinistaren materiala. 
- Material sentikorraren eta grabazio-euskarrien kudeaketa: 

• Etiketak. 

• Parteak. 

• Txostenak. 

• Datu-baseak. 

2. Narratiba eta irudia osatzeko arauak 
- Ikus-entzunezko narratiba: 

• Denbora eta espazioa. 

• Planoaren balioak.  

• Ekintza-ardatzak.  

• Ikuspegiak. 

• Subjektibotasuna. 
- Jarraitutasuna eta raccord-motak. 
- Irudiaren estetika eta konposizioa: 

• Espazioa eta enkoadraketa. 

• Oreka. 

• Objektiboen balio adierazkorrak. 

• Kameraren angeluazioak. 

• Formatuak eta itxura-erlazioak. 

• Elementu morfologikoak. 

• Herenen legea. 

• Airea. 

• Planoen iraupena.  

• Enkoadraketen iraupena.  

• Plano finkoak.  

• Kamera-mugimendua duten planoak.  

• Interes-puntuak eta ibilbide bisuala konposizioan.  

• Perspektiba lineala eta atmosferikoa. 
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• Hartualdien ebaluazioa eta baliozkotasuna garapenean. 

• Hartualdien prozesaketa laborategian. Lan-kopiak. 

3. Telebistako hartualdia 
- Telebistako generoak. Produkzio-metodologiak telebistan. 
- Kamera ugariko errealizazioa: 

• Kamera ugariko errealizazio-teknikak eta -metodoak. 

• Narratiba bisuala eta jarraitutasuna kamera ugarirekin. 

• Konposizioa: 4:3 eta 16:9. 
- Kamera ugariko errealizazioan, giza ekipoaren funtzioak: 

• Produkzioaren faseak. 

• Ekipoa komunikatzeko protokoloak. 
- Telebista-kamera. 

• Telebistako kameretarako objektiboak. 

• Kamera-kontroleko unitatea (CCU). 

• Telebistako kameretarako euskarriak. 

• Plantoko, errealizazio-kontroleko eta unitate mugikorretako ekipamendua. 
- Barne-komunikazioa. Komunikazioa errealizazioarekin: 

• Erabilera. 

• Arauak. 

• Nomenklaturak/seinaleak. 
- Telebistako kameraren eragiketak: 

• Kameraren buruaren eta idulkiaren mugimenduak eta doikuntzak. 

• Fokuratzea eta zooma.  

• Biderkatzaileak. 

• Enkoadratzeko eta jarraitzeko teknikak. 

• Espazioa eta eszenografia. 
- Kamera-teknikak emanaldietan: euskarri bereziko kameretarako teknikak. 
- Gidoi teknikoa:  

• Eskaleta.  

• Banakapena blokeka.  

• Plano-zerrenda, kameraka. 

4. Kamera-ekipoa desmuntatzea 
- Ekipoa eta materiala berrikustea, eta gertakariak jasotzea. 
- Bilgarria eta garraioa: karga eta deskarga. Biltegiratzea. 
- Ingurumen-, segurtasun- eta higiene-baldintzak. 

 
 
4.2. prestakuntza-atala 
TELEBISTARAKO HARTUALDIAK, EKIPO ARINEKIN 
 

Kodea: UF0665 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

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

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Proiektu kontrolatuetan, irudiak eta soinuak grabatzea grabazio-ekipo arinekin, autonomiaz edo emandako argibideei 
jarraikiz. 

EI1.1 Erreportaje grafikoan eta antzeko generoetan irudiak hartzeko estrategiak identifikatzea (ENG/DNG), eta 
kamera, objektibo, euskarri eta material osagarri egokiekin lotzea. 
EI1.2 Irudiak ekipo arinekin hartzeko euskarri egokiak eta euskarri horiek kamerara finkatzeko teknikak deskribatzea. 
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EI1.3 ENG/DNGen soinu-ekipo propioak identifikatzea, mikrofono-motak bereiziz, eta kamerako audio-sarrerak 
konektatzeko, soinua monitorizatzeko eta mailak doitzeko prozesuak deskribatzea. 
EI1.4 ENG/DNGrako argiztapen-ekipo arinak identifikatzea, eta oinarrizko egoeretako argiztapen-prozesuak 
deskribatzea: adierazpenak, sarrerak, elkarrizketak, fotomuntatzeak, esposizioak eta beste. 
EI1.5 ENG/DNG grabazioaren helburu espezifikoak identifikatzea, eta protokoloak eta fokuratzeko eta 
enkoadraketako ohiko teknika deskribatzea. 
EI1.6 Irudiak kamera autonomoarekin hartzeko hainbat proiektutan: 

- Grabazio-espazioan ekitaldia erregistratzeko kamera-kokapen egokienak aukeratzea, informazio-irizpideei 
eta irizpide adierazkorrei jarraikiz. 

- Kamera dagokion euskarrian jartzea, eta helburu den planoa hartzeko modu egokienean finkatzea. 
- Grabazio-euskarria prestatzea, arauei jarraikiz; adibidez, barra- eta beltzaren grabazioa, denbora-kodeen 

sorrera eta grabazioa eta zinten identifikazioa. Hala dagokionean, hartualdi ona edo une garrantzitsuak 
markatzea. 

- Soinu-grabazioa prestatzea, mikrofonoak edo lineak kamerara konektatuz eta mailak monitorizatuz eta 
doituz. 

- Beharrezkoa den argiztapena izatea, kamera gainean (zuzia) edo euskarrietan, eta, hala dagokionean, 
argiztapen naturalera edo eremuan dagoen argiztapenera doitzea. 

- Kameraren bisorea hark sortutako barra-erreferentziarekin doitzea, eta, hala dagokionean, aurretiaz 
konektatutako eremu-monitorea doitzea. 

- Argiztapenerako egokia den iragazketa aukeratzea, eta zurien balantzea egitea. 
- Irabaziaren, obturazio elektronikoaren, ukondo eta maldaren zuzenketaren doitzeak aukeratzea, baita lortu 

nahi den irudia lortzeko beharrezkoak direnak ere. 
- Grabatu beharreko espazioan parte hartzen dutenen kokapenak koordinatzea ekitaldian esku hartu 

daitekeenean. 
- Argiztapen-egoerak ebaluatzea bisorearen bidez, eta diafragma egokia zehaztea. 
- Kamera erabiltzea, grabatu beharreko subjektuak, objektuak eta espazioa enkoadratuz eta fokuratuz, 

haien bilakaerari jarraikiz eta mota guztietako ustekabeak aurreikusiz. 
- Hala dagokionean, giroko soinua eta parte hartzaileena grabatzea, mailak kontrolatuz eta soinuaren 

bolumenean izan daitezkeen aldaketak aurreikusiz. 
- Bateriaren karga-maila kontrolatzea, ekitaldiaren une garrantzitsuetan agortzeko aukerak aurreikusiz, eta, 

hala dagokionean, agortutako bateriak kargatzea. 
- Hartualdien egokitasuna hartu ahala aztertzea, eta ongi ez daudenak errepikatzea erabakitzea, egin 

daitekeenean. 
EI1.7 Proiektu jakin batetik abiatuz, kamera desmuntatzea eta zintak edo erabilitako euskarria kudeatzea, ongi 
identifikatu, babestu eta biltegiratzen dela zainduz, eta garraio- eta entrega-baldintzak ere zainduz, aurretiaz 
adostutako partea edo inprimakia emanez. 

 

Edukiak: 
1. ENG/DNGko grabazioaren prestaketa 

- Produkzioak kamera autonomoarekin: 

• Informazio-izaerako telebista-generoak. 

• Elkarrizketa. 

• Albistea. 

• Erreportajea. 

• Dokumentala. 
- Produkzioak kamera autonomoarekin eta ENG/DNGekin egiteko kamerak eta material teknikoa.  
- Grabazio-euskarriak eta bideo-formatu analogikoak eta digitalak.  
- ENG/DNG grabazioaren helburu espezifikoak: 

• Protokolo propioak.  

• Inprimakiak. 

2. ENG/DNG ekipoekin grabatzeko prozesuak 
- ENG/DNG ekipoekin grabatzeko giza taldea osatzea:  

• Operadorea. 

• Erredaktorea. 

• Soinu-teknikaria. 
- Fokuratzeko eta enkoadratzeko teknikak. 
- ENG/DNG grabazioaren teknikak. 
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- Soinuaren grabazioa.  

• Mikrofonoak. 

• Nahaste-mahaiak. 

• Monitorizazioa eta kableak.  

• Audio-pistak. 
- Audioaren parametroak. Audio analogikoa eta digitala grabatzeko estandarrak. 
- Argiztapen-teknikak informazio-generoetan. 
- Kamera-ekipo arina desmuntatzea eta zinten kudeaketa:  

• Babesa. 

• Biltegiratzea. 

• Garraio-baldintzak. 

• Entrega. 

3. Bideoaren oinarrizko edizioa 
- Bideoaren eta soinuaren oinarrizko edizioa informazio-generoetan: 

• Albistearen egitura. 

• Sarrerak. 

• Audioa eta ahotsa offean. 
- Dokumentazioa: Artxiboko irudiak. 

 
 

4.3. prestakuntza-atala 
LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA KAMERA-HARTUALDIAN 
 

Kodea: UF0666 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, arriskuak 

prebenitzeari dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkziorako prebentzio-jarduerak eta/edo babes-jarduerak proposatzea, arrisku-faktoreak eta horiek 
osasunean eta ingurumenean dituzten ondorioak murrizteko. 

EI1.1 Lan-eremuko arrisku-egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien araberako jarduera teknika orokorrak ezartzea. 
EI1.2 Ikus-entzunezko sektorearen jarduerei eragiten dieten Laneko Arriskuak Prebenitzeari buruzko Legearen atal 
nagusiak aipatzea. 
EI1.3 Osasun- eta ingurumen-kalteak sailkatzea, ondorio eta arrisku-faktore kalte-sortzaile ohikoenen arabera.  
EI1.4 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea.  
EI1.5 Arrisku ohikoenetarako prebentzio-jarduerak eta/edo babes-jarduerak sustatzea, ondorioak murrizteko.  
EI1.6 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako:  

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

A2: Egoera simulatuetan berehalako oinarrizko osasun-neurriak aplikatzea istripua izan den lekuan: 
EI2.1 Zenbait zauritu edo zauritu ugari dauden kasuetan esku hartzeko lehentasunak identifikatzea, zaurien bizitza 
arriskuan jartzen duten lesioen arabera. 
EI2.2 Aurreko kasuan, zaurien arabera aplikatu behar diren neurrien segida identifikatzea. 
EI2.3 Osasun-teknikak aplikatzea (bihotz-biriketako bizkortzea, immobilizazioa, garraiatzea, etab..), zehaztutako 
protokoloei jarraikiz. 

 

Edukiak: 
1. Laneko segurtasuna eta osasuna ikus-entzunezko produkzioan 

- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 
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• 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. 

2. Kamerekin lan egitearen arriskuak 
- Arriskuaren pertzepzioa:  

• Lortu nahi diren irudiak lortzeko zer arrisku hartzen den baloratzea. 

• Arriskuen aurretiazko bisualizazioa eta bilakaera. 
- Segurtasunerako ekipamendua: Lekuaren araberako segurtasun-elementuen erabilera (helikopteroak, ontziak, 

meategiak, errepideak, etab.). 
- Arretak materialarekin:  

• Kalteak norberari eta hirugarrenei. 

• Mugimenduak kamera, tripode eta pisu esekiekin. 
- Elementu komunen higienea, kutsatzeak saihesteko: Kameraren bisorea, monitorearen biserak eta entzungailuak. 
- Ekipoen eta pisuen garraioa. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
ZINEMA-, BIDEO- ETA TELEBISTA-KAMARAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

Kodea: MP0137 

 

Iraupena: 120 ordu 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ikus-entzunezko produkzio batean irudiak hartzeko/grabatzeko prozesuaren plangintza egiten parte hartzea, kalitatea 
lortzeko eta baliabideak optimizatzeko irizpideei jarraikiz. 

EI1.1 Dokumentu teknikoetan erabilitako egitura, kodeak eta sinbologia interpretatzea. 
EI1.2 Proiektu jakin baten egiteko kamera-materialaren eta kameren giza ekipoaren behar zehatzak jasotzea. 
EI1.3 Proiektuan kontuan izan behar diren zailtasun teknikoak, espresiboak, artistikoak eta administratiboak 
(hartualdi-baimenak, besteak beste) deskribatzea, filmaketa edo sekuentzia bakoitzaren grabazioa amaitzeko behar 
den denbora kalkulatzeko. 
EI1.4 Kameren plangintza egiten parte hartzea: kokapena eta esleitutako planoak. Kamerak zenbakitzea, eta 
enkoadraketa-motak eta kamera-mugimenduak zehaztea, halakorik izanez gero. 
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EI1.5 Baliabide tekniko eta artistiko guztiak konbinatzeko aukerak kalkulatzea, errendimenduari eta kostuei 
dagokienez optimoa izango den sekuentziakako hartualdi- edo grabazio-plan bat osatzeko. 
EI1.6 Jardunaldika antolatutako filmaketa-/grabazio-plan batean irudiak hartzeko/grabatzeko behar guztiak eta 
aurreikusitako denborak islatzen laguntzea. 
EI1.7 Hartualdi-/grabazio-planaren dokumentu erantsi batean proiektuaren giza baliabideen eta baliabide materialen 
behar guztien zerrenda jasotzea, baliabideen optimizazioari erreparatuz. 

A2: Kameren funtzionamendua aztertzea, proiektu jakin bateko hartualdian/grabazioan portaera ona izatea bermatzeko egin 
behar diren proben bidez. 

EI2.1 Kableen, konexioen, elikadura-moten eta seinaleen egoera aztertzea. 
EI2.2 Kameren osagaiak egoera onean dauden aztertzea.  
EI2.3 Kameran beharrezkoak diren doikuntzak egitea, irudiak modu egokian lortzeko. 
EI2.4 Distiraren, gammaren eta kontrastearen doikuntza erreferentziazko seinalearekin manipulatzea, kamena jakin 
batean edo haren CCUtik. 
EI2.5 Setup menuak eta seinalea hartzeko eta prozesatzeko doikuntzak identifikatzea eta erabiltzea, irudi-mota jakin 
bat lortzeko. 
EI2.6 Grabazio- eta irteera-maila kontrolatzea bideo-seinalea erreproduzitzean, eta izan ditzakeen arazoen 
diagnostikoa egitea. 
EI2.7 Optikak garbitzen, dagozkien uztai edo eustoinetan jartzen, atzeko fokua doitzen laguntzea, erreferentziazko 
karta egokiekin eta kolimatzaile bat erabiliz. 
EI2.8 Angeluazioa, ikuseremua eta eremu-sakonera kalkulatzea. 
EI2.9 Objektuen fokuratzea egiaztatzea, proiektuaren gogoeta narratiboen arabera. 
EI2.10 Ekipoak ongi kontserbatzen eta garraiatzen laguntzea. 

A3: Ikus-entzunezko proiektu baten argiztapenean parte hartzea. 
EI3.1 Ekipamenduaren, osagaien, giza ekipoen funtzioen eta lanerako segidaren aurreikuspena egiten parte hartzea, 
argiztapen-beharrei dagokienez. 
EI3.2 Eszenografiak edo kokalekuak argien xurgapen edo islapenagatik eragin ditzakeen efektuak eta argi-iturriak 
kokatzeko eta eusteko eskaintzen dituen aukerak ondorioztatzea. 
EI3.3 Argiztapen-prozesuetan alternatibek aurrekontuari nola eragiten dioten aztertzen laguntzea. 
EI3.4 Argiztapena aurrera eramateko ekipamendu-zerrenda prestatzea. 
EI3.5 Argiztapen-diseinuaren proposamenak egiten laguntzea, proiektuaren alderdi tekniko, estetiko eta narratiboak 
eta aurrekontua kontuan izanik. 
EI3.6 Argiztapen-eskema oso bat osatzen duten argi-iturrien kalitatea eta kopurua zehazten laguntzea, kameraren 
grabazio-materialaren eta parametroen doitzearen ezaugarriak kontuan izanik. 
EI3.7 Beharrezkoak diren iragazkiak, difusoreak, argi-mozketak eta beste osagarri batzuk proiektuaren arabera 
doitzea, itxaroten diren efektuak eta giroa lortzeko. 
EI3.8 Konexio elektrikoak egitea, kableak jartzea, argiztapen-mahaiaren argi-iturriak esleitzea eta potentzia-kalkulu 
zehatzak egitea. 
EI3.9 Beharrezkoa den argiztapena zehazten laguntzea, alderdi narratiboen, dramatikoen, estetikoen, eszenan 
jartzearen, antolakuntzaren eta aurrekontuen arabera. 
EI3.10 Ikus-entzunezko proiektu bat argiztatzen laguntzea, aurretiaz definitutako parametro teknikoak eta eskemak 
aplikatuz. 

A4: Ikus-entzunezko produkzioetan kamera erabiltzea irudiak hartzeko eta grabatzeko, aldaketak eta doikuntzak eginez, 
hala badagokio, eszenaratzearen planteamenduei jarraikiz, egokitzapen tekniko eta espresiboa lortzeko. 

EI4.1 Hainbat motatako kameretarako euskarriak doitzea; esaterako, idulkiak, tripodeak eta buruak. 
EI4.2 Kameraren euskarri bereziak erabiltzea, haien gaitasunak irizpide estetiko eta espresiboekin lotuz. 
EI4.3 Irudiak hainbat objektiboren diafragma-irekidura eta foku-distantzia aldatuta hartzea. 
EI4.4 Sekuentzia barruan plano guztien jarraitutasuna bermatzen duten prozedurak erabiltzea. 
EI4.5 Sekuentzia baten hartualdian/grabazioan, irudia mugimenduan hartzearekin erlazionatutako narratiba bisualaren 
printzipioak aplikatzen laguntzea. 
EI4.6 Hartualdiaren egokitasuna hartualdia egitean ebaluatzea, zuzendaritzaren/errealizazioaren, argazki-
zuzendaritzaren eta norberaren irizpideei jarraikiz; adibidez, enkoadraketaren egokitasuna, irudiaren egonkortasuna, 
koadroan espero ez den elementurik ez egotea, konposizioaren estetika eta jarraitutasuna sekuentzia-multzoan. 
EI4.7 Enkoadraketaren egokitasuna aztertzea hartualdian zehar, hartualdiak egin ahala, eta fokuratu beharreko 
subjektuak edo objektuak uneoro erabilgarri dagoen eremu-sakoneran geratzen diren zehaztea. 
EI4.8 Hartualdiaren baliozkotasuna aztertzen laguntzea, eta beharrezkoak diren neurriak hartzea itxarondako 
helburuak betetzen ez badira. 
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EI4.9 Kamera desmuntatzeko, materiala jasotzeko eta esposatutako filma, bideo-zintak edo erabilitako euskarria 
kudeatzeko prozesuetan parte hartzea, ongi identifikatu, babestu eta biltegiratzen dela zainduz, eta garraio- eta 
entrega-baldintzak ere zainduz, aurretiaz adostutako partea edo inprimakia emanez. 

A5: Kamera ugarirekin errealizatzean, irudiak hartzeko ekipoen erabilgarritasuna aztertzea, eta kamerak erabiltzea, 
errealizazioaren argibideei jarraikiz eta irudien kalitatea bermatuz. 

EI5.1 Halako produkzioen berezko dokumentuak interpretatzea: gidoi teknikoa edo plangintza, eskaleta, dekoratuaren 
planoa eta planoek banakapena, kameraka. 
EI5.2 Plangintza hobetzeko iradokizunak egitea, ikuspuntuetan, plano-tamainetan eta mugimenduetan aldaketak 
zehaztuz. 
EI5.3 Kamerak koordinatzen laguntzea, aforatzeak, koadroan beste kamera batzuk sartzeko arriskua eragiten duten 
kokapenak eta aurreikusitako enkoadraketak lortzeko denbora-gutxiegitasunak aurreikusiz. 
EI5.4 Kameraren, objektiboaren, euskarriaren eta osagarrien egoera aztertzea, estudioko beste teknikari batzuekin 
batera. 
EI5.5 Zuriak orekatzeko, diafragma doitzeko prozesuetan eta beste eragiketa batzuetan laguntza ematea, CCUaren 
operadorearekin eta argiztapenarekin. 
EI5.6 Kamera (fokuratzea, zooma eta beste doikuntza batzuekin), eta haren euskarria (panoramika horizontalak eta 
bertikalak, marruskadurak eta blokeoak) erabiltzea, errealizazioak emandako argibideei jarraikiz. 
EI5.7 Mugimenduak aurreikustea, gurpilen eta urrutiko kablearen kokapena zainduz. 
EI5.8 Kamera airean noiz dagoen eta noiz ez egiaztatzea, planoa ongi burutzeko, edo hurrengo planoa prestatzeko. 
EI5.9 Programaren itzulera edo irteera ikustea, beharrezkoa denean, kameraren beraren bisorearen bidez. 

A6: Irudiak eta soinuak grabatzea grabazio-ekipo arinekin (ENG/DNG), emandako argibideei jarraikiz. 
EI6.1 Grabazio-espazioan ekitaldia erregistratzeko kamera-kokapen egokienak aukeratzea, informazio-irizpideei eta 
irizpide adierazkorrei jarraikiz. 
EI6.2 Kamera dagokion euskarrian jartzea, eta helburu den planoa hartzeko modu egokienean finkatzea. 
EI6.3 Grabazio-euskarria prestatzea, arauei jarraikiz; adibidez, barra- eta beltzaren grabazioa, denbora-kodeen 
sorrera eta grabazioa eta zinten identifikazioa. Hala dagokionean, hartualdi ona edo une garrantzitsuak markatzea. 
EI6.4 Soinu-grabazioa prestatzea, mikrofonoak edo lineak kamerara konektatuz eta mailak monitorizatuz eta doituz. 
EI6.5 Beharrezkoa den argiztapena izatea, kamera gainean (zuzia) edo euskarrietan, eta, hala dagokionean, 
argiztapen naturalera edo eremuan dagoen argiztapenera doitzea. 
EI6.6 Kameraren bisorea hark sortutako barra-erreferentziarekin doitzea, eta, hala dagokionean, aurretiaz 
konektatutako eremu-monitorea doitzea. 
EI6.7 Argiztapenerako egokia den iragazketa aukeratzea, eta zurien balantzea egitea. 
EI6.8 Irabaziaren, obturazio elektronikoaren, ukondo eta maldaren zuzenketaren doitzeak aukeratzea, baita lortu nahi 
den irudia lortzeko beharrezkoak direnak ere. 
EI6.9 Grabatu beharreko espazioan parte hartzen dutenen kokapenak koordinatzea ekitaldian esku hartu 
daitekeenean. 
EI6.10 Argiztapen-egoerak ebaluatzea bisorearen bidez, eta diafragma egokia zehaztea. 
EI6.11 Kamera erabiltzea, grabatu beharreko subjektuak, objektuak eta espazioa enkoadratuz eta fokuratuz, haien 
bilakaerari jarraikiz eta mota guztietako ustekabeak aurreikusiz. 
EI6.12 Hala dagokionean, giroko soinua eta parte hartzaileena grabatzea, mailak kontrolatuz eta soinuaren 
bolumenean izan daitezkeen aldaketak aurreikusiz. 
EI6.13 Bateriaren karga-maila kontrolatzea, ekitaldiaren une garrantzitsuetan agortzeko aukerak aurreikusiz, eta, hala 
dagokionean, agortutako bateriak kargatzea. 
EI6.14 Hartualdien egokitasuna hartu ahala aztertzea, eta ongi ez daudenak errepikatzea erabakitzea, egin 
daitekeenean. 
EI6.15 kamera desmuntatzea eta zintak edo erabilitako euskarria kudeatzea, ongi identifikatu, babestu eta 
biltegiratzen dela zainduz, eta garraio- eta entrega-baldintzak ere zainduz, aurretiaz adostutako partea edo inprimakia 
emanez. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea. 
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Edukiak: 
1. Filmaketa-/grabazio-plana 

- Produkzioaren lanerako planaren interpretazioa. 
- Dokumentu teknikoak: gidoia, eskaleta, dekoratuen planoak, lanerako plana eta abar. 
- Planoen banakapena. 
- Goitiko eta aurretiko bisten interpretazioa. 
- Giza taldea. 
- Ekipo teknikoa eta materiala.  
- Beharren eta ordezko ekipoen aurreikuspena. 
- Kamera-ekipoaren koordinazioa gainerako ekipoekin. 
- Zereginen sinkronizazioa. 
- Denbora- eta aurrekontu-irizpideak, eta haien eragina grabazio-planean. 
- Izan daitezkeen gertakaria, eta haien ebazpena. Denbora-aurreikuspenak. 
- Baliabideen optimizazioa. 

2. Kamera aztertzea eta prest jartzea 
- Kamera-kontrolen doikuntza. 
- Kableen, konektoreen, elikadura-iturrien eta bideo-seinaleen egoeraren azterketa. 
- Kamera aztertzeko eta prest jartzeko errutinazko probak. 
- Kamerako sistema optikoak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Osagarri optikoen instalazioa. 
- Diafragmaren doikuntza eta kontrola. 
- Fokuaren doikuntza. 
- Egiaztapenak egiteko eragiketak. 
- Ekipo eta sistema optikoak mantentzea eta garraiatzea. 

3. Argiztapena ikus-entzunezko produkzioetan 
- Argiztapen-elementuak. 
- Argiztapen-eskema. 
- Giza taldea argiztapenean. 
- Argiztapenerako ekipamendu-zerrenda. 
- Argiztapenaren aurrekontua. 
- Ikus-entzunezko produkzio bateko argiztapen-prozesuaren inprimakiak eta antolaketa-parteak. 
- Argitasunaren kontrola eta proiektagailuen kokapena. 
- Diseinu eta simulazioko software espezifikoa. 
- Oinarrizko efektuak. 
- Efektu teknologikoak. Kolorearen txertaketa (chroma key). 
- Argiaren esposizioa kontrolatzeko sistemak. 
- Irudiaren argitasunaren kontrolak 
- Grabazio-materialaren esposizio-latitudea. 
- Kolorearen kontrola. 
- Iturri-motak. 
- Lanpara- eta zorro-motak. 
- Gehigarriak. 
- Ekipo elektrikoen kableak eta konexioak. 
- Argiztapen-kontsolaren eragiketak. 
- Proiektagailuak muntatzeko sistemak. Segurtasun- eta erabilera-neurriak. 

4. Kamerak erabiltzeko teknikak 
- Fokua. 
- Optikak eta fokuratzea aldatzeko osagarriak. 
- Fokuratzerako osagarriak: 
- Kamera-eragiketak. 
- Enkoadratzeko eta jarraitzeko teknikak. Jokaespazioa. 
- Bideo-laguntzako sistema. 
- Material sentikorraren eta grabazio-euskarrien kudeaketa. 
- Jarraitutasuna eta raccord-motak. 
- Irudiaren estetika eta konposizioa:  
- Hartualdien balorazioa eta baliozkotasuna garapenean. 
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- Ekipoa eta materiala berrikustea, eta gertakariak jasotzea. 
- Bilgarria eta garraioa. Karga eta deskarga. Biltegiratzea. 
- Ingurumen-, segurtasun- eta higiene-baldintzak. 

5. Irudiak hartzea kamera ugariko errealizazioan 
- Kamera ugariko errealizazio-teknikak eta -metodoak. 
- Kamera ugariko errealizazioan, giza ekipoaren funtzioak. 
- Kamera-eragiketak. 
- Euskarri bereziko kameretarako teknikak. 
- Gidoi teknikoa.  
- Eskaleta.  
- Banakapena blokeka.  
- Plano-zerrenda, kameraka. 

6. ENG/DNG grabazioa 
- ENG/DNG-grabazioen kamerak eta material teknikoa.  
- Grabazio-euskarriak eta bideo-formatuak.  
- Protokolo propioak. Inprimakiak. 
- ENG grabazioaren teknikak. 
- Soinuaren grabazioa. 
- Argiztapen-teknikak informazio-generoetan. 
- Bideoaren eta soinuaren oinarrizko edizioa informazio-generoetan. 
- Kamera-ekipo arina desmuntatzea eta zinten kudeaketa. 

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0939_3: 
kameraren hartualdi- eta 
grabazio-planaren garapena 

• 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 

MF0940_3: 
Kameraren bitarteko 
teknikoak 

• 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 

MF0941_3: 
Argiztapena ikus-entzunezko 
produkzioan 

• 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 

MF0942_3: 
Ikus-entzunezko irudiaren 
hartualdia 

• 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 

Kamera-eragiketetarako lantegia 125 225 

Kamera-ekipoen eta filmen 
biltegia 

40 70 

 

 

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

Kudeaketa-gela X X X X 

Kamera-eragiketetarako lantegia  X X X 

Kamera-ekipoen eta filmen 
biltegia 

 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.  

Kamera-eragiketetarako lantegia 

− ENG/DNG kamera. Monitorea. Tripodea. 

− Fokuaren eta zoomaren urruneko kontrola 

− Termokolorimetroak. Esposimetroa. 

− Uhin formako monitorea. 

− Iragazkiak: polarizazio-iragazkia, PL, ND 03, ND 06 eta NDS03 
eta 85 

− Optikak garbitzeko materiala. 

− Objektiboak. Fokuaren agintea. 
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Kamera-eragiketetarako lantegia 
 

− Mikrofonoak. Soinuaren aurretikoa. 

− Bideo-nahasgailua. 

− Bideoa editatzeko ordenagailua. 

− Konektoreak.  

− Kamerarako argiztapen-iturriak. 

− Audio- eta bideo-kableak. 

− Kamerarentzako bateriak. Bateria-kargagailua. 

− Zoom-fluidoa. 

− Argiztapen-kita, ENG/DNG. Kiterako ordezte-lanparak. 

− Fokuen oinak. 

− Konbertsio-gelatina, CTO eta CTB. 

− Efektu-iragazkiak. 

− Kable luzagarriak, 220koak 

− Kamerentzako iragazki-euskarriak. 

− Zuzia. 

− Kameraren zorroa. 

− Garraiatzeko bizkar-zorro osagarria. 

− Kamera garraiatzeko poltsa. Tripodea garraiatzeko poltsa. 

− Eskuko mikrofonoa. Papar-mikrofonoa. 

− Islagailua. 

− Kamera-gurdia. 

− Doitze-kartak. Kolorimetria eta fokua. 

− Kamera gartzeko materiala. 

− Zurezko pintzak. 

− Kamera-parteak. 

− Pantaila fluoreszentea: HMI par, HMI fresner-tusteno 

− 35 milimetroko kamera. HD kamera. HD monitorea. 

− HD edizioa. 

− Zinema-kamerak konpontzeko eta doitzeko tresnak (galgak). 

− Magnetoskopioa. 

Kamera-ekipoen eta filmen biltegia 

− Apalak. 

− Elementu osagarrientzako armairuak. 

− Garraio-makinak.  

 

 
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. 
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– 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. 

 
 



 

 

 




