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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN
IDENTIFIKAZIOA
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IZENA
ZINEMA-LANEN ETA IKUS-ENTZUNEZKO LANEN ZUZENDARITZAKO LAGUNTZA

KODEA
IMSV0408

LANBIDE-ARLOA
Irudia eta soinua

LANBIDE-EREMUA
Ikus-entzunezkoen produkzioa.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
IMS220_3 Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen zuzendaritzako laguntza (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Zinema-proiektuak edo ikus-entzunezko lanak prestatzeko eta gauzatzeko plangintza, antolaketa eta gainbegiratzea egiten
laguntzea, gidoitik hasi eta edizio eta postprodukzioraino, zehaztutako denboran eta zehaztutako kalitatez egiteko,
beharrezkoak diren baliabide teknikoak, artistikoak, materialak eta giza baliabideak zehaztuz eta koordinatuz, betiere
zehaztutako irizpide teknikoak, formalak eta artistikoak betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0700_3: Ikus-entzunezko proiektu bat garatzeko beharrezkoak diren baliabideak zehaztea.
UC0701_3: Filmaketa/grabazio baterako beharrezkoak diren giza baliabideen eta baliabide tekniko eta artistikoen
eskuragarritasuna eta egokitasuna koordinatzea.
UC0702_3: Filmaketa/grabazioa eta postprodukzio-prozesua antolatzea eta kontrolatzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Zehaztutako toki eta espazioetan (estudioa, grabazio-estudioa, kokalekuak) lan egiten du, zinema eta telebistako
produkzio-etxeetan, publizitate-enpresetan eta bestetan. Bere kontura nahiz besteren kontura lan egiten du.

Ekoizpen-sektoreak
Zinemako produkzio-etxeak. Telebista publikoak eta pribatuak, estatukoak, autonomia-erkidegokoak edo tokikoak,
hedatze-sistema edozein izanik ere. Telebistako produkzio-etxeak. Bideoko produkzio-etxeak. Publizitateko
produkzio-etxeak eta beste.

Lanbideak edo lanpostuak
2934.1012 Zinemako zuzendaritza-laguntzailea.
Zinemako lehen zuzendaritza-laguntzailea.
Zinemako bigarren zuzendaritza-laguntzailea.
Produktu bideografikoetako errealizazio-laguntzailea.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0700_3
Zinema-proiektuaren edo ikus-entzunezko lanaren
plangintza

MF0701_3
Filmaketa-planaren lanketa eta
filmaketarako/grabaziorako baliabideen
koordinazioa

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0667: Zinema-proiektua edo ikusentzunezko proiektua

80

UF0668: Baliabide eszenikoen eta
giza baliabideen aurreikuspena

40

UF0669: Filmaketa-plana eta giza
baliabideen antolaketa

70

UF0670: Filmaketarako/grabaziorako
beharrezkoak diren baliabide tekniko
eta materialak

50

UF0671: Filmaketaren/grabazioaren
antolaketa eta kontrola

70

UF0671: Postprodukzio-prozesuaren
antolaketa eta kontrola

50

120

120

MF0702_3
Filmaketaren/grabazioaren eta postprodukzioprozesuaren antolaketa eta kontrola

120

MP0138
Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen
zuzendaritzako laguntzako lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

80

ORDUAK, GUZTIRA

440

7

IRUDIA ETA SOINUA
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen
zuzendaritzako laguntza

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTU BAT GARATZEKO
BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDEAK ZEHAZTEA
2. gaitasun-atala
FILMAKETA/GRABAZIO BATERAKO BEHARREZKOAK DIREN
GIZA BALIABIDEEN ETA BALIABIDE TEKNIKO ETA
ARTISTIKOEN ESKURAGARRITASUNA ETA EGOKITASUNA
KOORDINATZEA
3. gaitasun-atala
FILMAKETA/GRABAZIOA ETA POSTPRODUKZIO-PROZESUA
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA.

1
2
3
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1

1. gaitasun-atala:
IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTU BAT GARATZEKO BEHARREZKOAK
DIREN BALIABIDEAK ZEHAZTEA
Kodea: UC0700_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Baliabideak definitzea eta optimizatzea, gidoi literarioaren azterketatik abiatuz.
BI1.1 Narrazioaren, film luzearen, film ertainaren edo film laburraren, publizitate-iragarkiaren, bideokliparen,
dokumentalaren, telefilmaren, telesailaren eta antzerakoen modalitateak eta asmoa ezaugarri bereziak zehazteko
identifikatzen dira.
BI1.2 Proiektuaren alderdi formal eta estetikoak identifikatzen eta definitzen dira, hauei jarraikiz: garai eta estilo
historiko eta artistikoak, eta argiaren, soinuaren eta eszenografiaren alderdi espresiboak.
BI1.3 Gidoi literarioa irakurrita, proiektua aurrera eramateko behar diren giza baliabideak, baliabide material,
tekniko eta artistikoak identifikatzen eta zehazten dira.
LB2: Elementu tekniko, formal eta estetiko egokienak zehaztea, baliabideak optimizatzeko, gidoi teknikotik eta irudigidoitik abiatuta.
BI2.1 Beharrezkoak diren ekipoak eta materialak bitarteko teknikoaren arabera definitzen eta zerrendatzen dira,
erabiliko diren ekipoak koordinatzeko beharrezkoa den informazioa jasoko duten behar teknikoen zerrendak
eginez. Hauek bereizten dira:
Irudia eta soinua grabatzeko eta hartzeko ekipoak.
Kamera mugitzeko ekipo eta makina bereziak.
Argiztapen-ekipoak.
Euskarri-motak (fotosentikorra, elektromagnetikoa), grabazio-ekipoak eta formatuak.
Dokumentazio grafiko eta soinu-dokumentazio bisuala, gidoi literarioaren arabera.
Bideo eta soinuaren muntaketa-/editatze-ekipoak eta postprodukzio-ekipoak.
BI2.2 Jokaespazioak eta haien ezaugarriak identifikatu egiten dira, hauei dagozkien behar bereziak jasotzeko:
Estudio propioak edo besterenak.
Dekoratu naturalak edo eraikiak.
Egitura eta ekipamendu lagungarriak.
BI2.3 Pertsonaien ezaugarriak eta kopurua zuzendaritzaren irizpideei jarraikiz identifikatzen dira.
BI2.4 Interpretatzaileen edo parte hartzaileen jantziteriaren eta karakterizazioaren ezaugarriak identifikatu egiten
dira, proiektuaren alderdi estetikoei jarraikiz.
BI2.5 Elementu teknikoen azken zehaztapena esku hartuko duten gainerako profesionalekin eta produkzioekipoarekin batera egiten da.
LB3: Zinema-proiektuaren edo ikus-entzunezko proiektuaren asmorako egokienak diren kokalekuak proposatzea.
BI3.1 Kokalekuak identifikatzeko, gidoia aztertu, eta filmaketa-plana egingarria izateko kopurua, ezaugarri
nagusiak eta beharrak definitzen dira.
BI3.2 Kokalekuak ebaluatzeko orduan, kontuan hartzen dira ekipo teknikoko beste kide batzuen txostenak, eta
errealizazio-beharrak betetzeko egokitasuna eta eskuragarritasuna bermatzen ditu, jokaespazioari, argiztapenari,
soinuari, kameren kokapenari, elikatze elektrikoari eta bitarteko bereziei dagokienez.
BI3.3 Balia daitezkeen kokalekuei buruz sortutako informazioa txosten edo fitxa batean biltzen da, zuzendariak eta
produktoreak objektiboki aztertzeko.
LB4: Aktoreen proben ezaugarriak definitzea, zuzendaritzaren argibideen arabera antolatzeko; ondorio- eta datu-parteak
egitea.
BI4.1 Pertsonaien eta haien ezaugarrien banakapenetik abiatuz, aktoreen probak egiteko behar teknikoak eta
artistikoak zehazten dira, eta produkzioari ematen zaie haien berri, pertsonal artistikoaren deialdiak egin daitezen.
BI4.2 Aktore guztien karakterizazioko, makillajeko, jantziteriako eta ile-apainketako probak gainbegiratu egiten dira,
denborak zehazteko, helburu diren emaitza bisualen eta emaitza espresiboen arabera.
BI4.3 Aktoreek beraien parte hartzearen datei eta ordutegiei buruzko informazio zuzena duten gainbegiratzen da,
eta eguneratuta izaten dira haien helbideak, telefono-zenbakiak eta beste datu batzuk, aurkitzeko.
BI4.4 Aktoreen eta espezialisten (tekniko eta artistikoak) entseguak eta gidoi artistikoaren irakurketak eszenaratze
hobea lortzeko antolatzen dira.
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BI4.5 Gidoi teknikoaren irakurketa antolatzen da, sail guztietako buruekin, filmaketan sor daitezkeen arazo guztiak
konpontzeko.
BI4.6 Aktoreen probetatik lortutako ondorioen eta datu indibidualen parteak egiten dira.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ordenagailuak. Software espezifikoa. Bulego-materiala.

Lanaren emaitzak edo produktuak
Sekuentzia bakoitzaren behar artistiko eta teknikoen banakapen-liburua. Sail bakoitzaren behar artistiko eta teknikoen
zerrenda. Ondorio-parteak. Aktoreen eta kokalekuen fitxak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aurrekontua. Gidoi literarioa. Irudi-gidoia. Bookak. Kokalekuen eta aktoreen argazkiak eta grabazioak. Behar teknikoen
eta giza beharren zerrenda. Pertsonaien zerrenda.

2

2. gaitasun-atala:
FILMAKETA/GRABAZIO BATERAKO BEHARREZKOAK DIREN GIZA
BALIABIDEEN ETA BALIABIDE TEKNIKO ETA ARTISTIKOEN
ESKURAGARRITASUNA ETA EGOKITASUNA KOORDINATZEA
Kodea: UC0701_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Filmaketa-plana eta hura aurrera eramateko beharrezkoa den dokumentazioa eta informazioa prestatzen
laguntzea.
BI1.1 Filmaketa- edo grabazio-plana eskuz eta tresna informatikoen laguntzaz egiten da, zuzendaritzaren ildoei
jarraikiz, eta denborak, espazioak eta baliabideak optimizatuz.
BI1.2 Planoak multzokatzeko, irizpide hauek erabiltzen dira, besteak beste: espazio-jarraitutasuna, argi-eremua,
narratiba, tipologia, gauzatzeko zailtasuna eta interpretatzaileen erabilgarritasuna.
BI1.3 Filmaketa- edo grabazio-plana produkzio-ekipoak egindako lanerako planarekin koordinatzen da, eta estudio
estalia erabiltzeko aukera ere aurreikusten da.
BI1.4 Gidoi teknikotik abiatuz, interpretatzaile bakoitzari dagozkion planoak identifikatzen dira, eta parteak egiten
dira.
BI1.5 Gidoi teknikotik abiatuz, filmaketa-egun bakoitzari zer plano dagozkion zehazten da, irizpide teknikoei
jarraikiz.
LB2: Zinema-lanaren edo ikus-entzunezko lanaren errealizaziorako baliabide teknikoak eta materialak koordinatzea eta
prest dauden aztertzea, eta bitarteko produktuak prestatzea, haien egokitasuna, eskuragarritasuna eta operatibitatea
bermatuz.
BI2.1 Dekoratuak, attrezzoa, makina lagungarriak eta efektu eszenikoen makinak zehaztutakoak dira, eta
ezaugarri estetiko eta espresiboei erantzuten diete.
BI2.2 Irudia eta soinua grabatzeko eta erreproduzitzeko elementuak zehaztutakoak dira, eta asmo narratibo eta
espresiborako egokiak.
BI2.3 Profesional arduradunekin aztertzen da ekipoen parametro teknikoak zuzenak diren.
BI2.4 Argiztapen-elementuek asmo narratibo eta espresiboari erantzuten diote.
BI2.5 Produkzioa aurrera eramateko beharrezkoak diren bitarteko produktuak amaitzea koordinatzen da
(fotomuntatzeak, bideoa eta beharrezkoak diren beste batzuk).
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LB3: Zinema-produktua edo ikus-entzunezko produktua gauzatzen esku hartzen duten eta bere kargu dituen giza
baliabideak (teknikoak eta artistikoak) koordinatzea, zuzendaritzak zehaztutako irizpideei jarraikiz.
BI3.1 Ekipo teknikoek esku hartzen duten prozesuko faseei eta beraien egitekoei buruzko informazioa duten eta
beraien lana ongi egiteko behar duten dokumentazioa duten aztertzen da.
BI3.2 Entseguetan, ekipo teknikoak bere lana ongi, zehaztutako denboran eta eskatutako kalitatez egiten duen
aztertzen da, eta egoki diren zuzenketak egiten dira.
BI3.3 Entseguetan, pertsonal artistikoaren ekintzak zehazten eta zuzentzen dira, eta, beharrezkoa denean,
kokapenak eta mugimenduak adierazten dira.
BI3.4 Entseguetan hartutako erabakiak eta adostutako aldaketak idatziz jasotzen dira, gero kontuan izateko
filmaketan edo grabazioan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ordenagailuak. Software espezifikoa. Bulego-materiala.

Lanaren emaitza edo produktuak
Deialdi-orriak, filmaketa-aginduak, filmaketa-plana. Eguneko lan-partea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Aurrekontua. Gidoi teknikoa. Irudi-gidoia. Lanerako plana. Zerrendak, txosten teknikoak, parteak.

3

3. gaitasun-atala:
FILMAKETA/GRABAZIOA ETA POSTPRODUKZIO-PROZESUA
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA
Kodea: UC0702_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bitarteko teknikoak eta artistikoak eta pertsonal tekniko eta artistikoa prest dauden aztertzea, gai-zerrendaren eta
filmaketa/grabazioa gauzatzeko zehaztutako epeen arabera.
BI1.1 Teknikariak (makillatzaileak, makinistak eta argiketaria, besteak beste) lanera eta dagozkien zereginetara
aurreikusitako planaren eta ordutegiaren arabera iritsi diren aztertzen da.
BI1.2 Aktoreei harrera egiten zaie, eta saio horretarako aurreikusitako moduan makillatzen eta janzten dituzten
aztertzen da.
BI1.3 Hartualdirako beharrezkoak diren elementu guztiak eskuragarri daude eta ongi kokatuta eta prest.
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LB2: Plano bakoitzaren filmaketa/grabazioa zehaztutako irizpide eta helburuei jarraikiz antolatzea, beharrezkoa den
asmo narratibo, tekniko eta formala lortzeko.
BI2.1 Filmaketan/grabazioan parte hartzen duten ekipo guztiei jakinarazi zaie grabatu beharreko planoen
aurrerapena, plano bakoitza zehaztutako denboran egin eta filmaketa-planarekin bat etor dadin.
BI2.2 Figuranteen ekintzak gidoiaren asmora eta zehaztutako faseetara egokitzeko eta ongi egiteko zuzentzen eta
koordinatzen dira.
BI2.3 Ekipo teknikoko kideei behar besteko aurrerapenez eta zehaztutako kode eta ildoak erabiliz ematen zaie
beraien parte hartzearen berri.
BI2.4 Lan-zerrenda ongi errespetatzen da, egoki diren aginduak emanez (filmatu behar den planoaren azalpena,
behar tekniko eta artistikoak, kaleak ixteko beharrak, kameraren tiroa, isiltasunaren, soinuaren ekintzaren...
arabera), zuzendariak eta gainerako sailek beraien lana egin ahal izan dezaten.

Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen
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BI2.5 Filmatzen/grabatzen jarraitzeko, zuzendariak hartualdia aztertu zain egoten da.
BI2.6 Bigarren unitate baten zuzendaritza onartzen da zuzendariak hala adierazten duenean.
BI2.7 Laneko arriskuak prebenitzeko irizpideak aplikatzen dira, dagokion jarduera-eremuan, zehaztutako ildoei
jarraikiz.
LB3: Lanaldia koordinatzea, arina eta aurreikusitako planen araberako izan dadin, eta hurrengo egunetako zereginak
prestatzea, filmaketa-/grabazio-prozesua amaitu artekoak.
BI3.1 Lanerako plana betetzearen kontrola filmaketa-planean jasotakoa da, eta, arazorik egonez gero, berregin
egiten da.
BI3.2 Geldialdiak eta etenak eraginkortasunez jakinarazten dira (atsedenaldia eta bazkalordua, besteak beste)
BI3.3 Produkzio-ekipoarekin batera, hurrengo egunerako lan-zerrenda prestatzen da.
BI3.4 Eguneko filmaketa-planean, kontuan izaten da estudio estaliaren erabilera.
BI3.5 Laneko arriskuak prebenitzeko irizpideak aplikatzen dira, dagokion jarduera-eremuan, zehaztutako ildoei
jarraikiz.
LB4: Postprodukziorako beharrezkoa den ikus-entzunezko material guztia prestatzea, ordenatuz eta identifikatuz, lan
jarraitua bermatuko duen editatze-plana prestatzeko.
BI4.1 Bideo-zintak zehatz minutatzen dira, eta denbora-kodeak, edukia, plano-mota, iraupena eta gertakari tekniko
eta formalak adierazten dira.
BI4.2 Postprodukzioko formaturako transferentzia antolatu egiten da, eta bateragarria ez den material guztia
gainbegiratzen da.
BI4.3 Postprodukzio-parteak ikus-entzunezko material guztiaren edukien alderdi formal eta artistikoei buruzko
informazio guztia jasotzen du, eta zehatz eta zorrotz egiten da, errealizazio-ekipoko edozein kidek ezagutzeko
moduan.
LB5: Edizio beharrez arduratzea, eta obraren helburuak lortzen laguntzeko alternatiba tekniko-artistikoak iradokitzea.
BI5.1 Eskatutako planoa, musika, soinu-efektuak, grafismoa eta abar identifikatu egiten dira, eta haien
kokapenaren eta denbora-kodeen berri ematen da.
BI5.2 Ikus-entzunezko materiala xeheki jasotzen da, eraginkortasunez erantzuteko errealizadorearen eskaerei.
BI5.3 Editatzeko garaian, alternatibak, efektuak eta trantsizioak proposatzen dira, ikus-entzunezko materialari
buruz duen ezagutzaren arabera.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Ordenagailuak. Software espezifikoa. Bulego-materiala. Megafonoa. Walkie-talkieak. Sakelako telefonoak.

Lanaren emaitza edo produktuak
Postprodukzio-parteak. Eguneko lan-aginduak. Asteko aurrerapenak. Eguneko txostena. Jarraitutasun-parteak.
Postprodukzio-beharren zerrenda. Minutatuak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Gidoi teknikoa. Lanerako plana. Planoen banakapena. Lan-zerrenda. Kokalekuen orriak. Deialdiak. Edizio-gidoia.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ZINEMA-PROIEKTUAREN EDO IKUS-ENTZUNEZKO LANAREN
PLANGINTZA
2. prestakuntza-modulua:
FILMAKETA-PLANAREN LANKETA ETA
FILMAKETARAKO/GRABAZIORAKO BALIABIDEEN KOORDINAZIOA
3. prestakuntza-modulua:
FILMAKETAREN/GRABAZIOAREN ETA
POSTPRODUKZIO-PROZESUAREN ANTOLAKETA ETA KONTROLA
4. prestakuntza-modulua:
ZINEMA-LANEN ETA IKUS-ENTZUNEZKO LANEN ZUZENDARITZAKO
LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
ZINEMA-PROIEKTUAREN EDO IKUS-ENTZUNEZKO LANAREN
PLANGINTZA
Kodea: MF0700_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0700_3 Ikus-entzunezko proiektu bat garatzeko beharrezkoak diren

baliabideak zehaztea.

Iraupena: 120 ordu
1.1. prestakuntza-atala
ZINEMA-PROIEKTUA EDO IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA
Kodea: UF0667
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, ekipoei, materialei,
elementu teknikoei eta pertsonaiei dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen produkzio-prozesuak prozesuaren fase bakoitzean esku hartzen duten
enpresekin, ekipo profesionalekin eta haien produktu eta/edo zerbitzu bereizgarriekin lotzea.
EI1.1 Zinema-lan baten eta ikus-entzunezko lan baten produkzio-prozesuaren faseak deskribatzea, fase bakoitzean
esku hartzen duten teknikariak, haien funtzioak eta erabilitako teknologiak identifikatuz.
EI1.2 Zinema-lanaren edo ikus-entzunezko lanaren produkzio-prozesuan esku hartzen duten enpresen eta ekipo
profesionalen tipologia eta funtzioak zehaztea.
EI1.3 Funtzio-organigrametan, zinema-lanaren edo ikus-entzunezko lanaren produkzioko lanpostu bereizgarriak
deskribatzea eta zerrendatzea.
EI1.4 Zinema-lanak eta ikus-entzunezko lanak produzitzen dituzten enpresek egiten dituzten produktuak bereiztea eta
deskribatzea.
EI1.5 Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen produkzio-prozesuaren fase bakoitzeko informazioa, dokumentazioa,
sarrera- eta irteera-produktuak eta haien ezaugarriak bereiztea.
A2: Ikusmezu eraginkorrak osatzea, genero eta tipologia bideografiko eta zinematografikoen egiturazko elementuen eta
kode formal eta espresiboen identifikaziotik abiatuz.
EI2.1 Proiektuaren irizpide formal eta estetikoak baloratzea, garaiaren, erreferentzia historikoen, estilo artistikoen,
argiztapen-estiloen, soinu-segmentuaren motaren eta eszenografiaren alderdiei erreparatuz.
EI2.2 Irudiaren elementuak zerrendatzea, ezaugarri plastiko, funtzional, semantiko eta teknikoak aipatuz.
EI2.3 Enkoadraketa- eta angelu-tipologia eta haien balio espresibo eta estetikoak deskribatzea, baita ikusmezuak
osatzeko duten funtzioa ere.
EI2.4 Adierazpen bisualaren eta konposizioaren prozedurak azaltzea: formatuaren proportzioak, ikuspuntua, sakonera
eta distantzia, sinkronizazioa eta mugimendua; horretarako, irudi ohikoenen konposizioak aztertzea, eta haiek
definitzen dituzten elementuak (lerroak, bolumenak eta kolorea, besteak beste), ezaugarri sinbolikoak (oreka, erritmoa
eta harmonia, besteak beste), antolamendua eta proportzioak bereiztea.
EI2.5 Publizitate-iragarki bat ikusi eta irudiaren konposizioaren azterketa eginda:
Teknika estandarizatuak aplikatzea enkoadraketaren konposizioan, interesgunea bideratzeko: motiboa
kokatzea, herenen legea eta urrezko sekzioa, besteak beste.
Pertsonaiak ingurune edo jokaespazio batean kokatzean, konposizio-orekaren oinarrizko arauak
erabiltzea.
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Objektuen oinarrizko ezaugarriak identifikatzea, baita haien eta haiek nabarmentzeko edo disimulatzeko
aukera ematen duten konposizio-tekniken arteko harremanak ere.
Irudien egiturazko elementuak antolatuz dinamismoa, sakonera-sentsazioa eta urruntasuna sortzeko
teknikak aplikatzea (erlazioa, alboratzea).
EI2.6 Kamera-mugimenduen (panoramika, travellinga, garabia, zooma) ezaugarri formal eta espresiboak deskribatzea
eta azaltzea.
EI2.7 Irudiaren espazio-kontzeptuen balio espresibo eta komunikatiboa identifikatzea eta azaltzea: eremua, eremutik
kanpo, plano baten barne-mugimendua eta kanpo-mugimendua.
EI2.8 Argiztapenak zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun batean duen funtzio espresiboa azaltzea: konpositiboa,
dramatikoa, naturalista, espresionista, etab.
EI2.9 Irudia manipulatzeko moduak deskribatzea, ikus-entzunezko bitartekoetarako aplikazio espresiboari
dagokionez.
-

A3: Soinuaren bidezko espresio-formak eta -moduak aztertzea, haien egiturazko elementua eta artikulazioa identifikatuz.
EI3.1 Zinema-lanetan eta ikus-entzunezko lanetan soinuaren aplikazio espresiboaren formak deskribatzea.
EI3.2 Soinu-baliabideak (musika, efektuak eta beste) haien aplikazio espresibo eta deskribatzaileekin lotzea.
EI3.3 Soinuaren espazio-banaketarako tekniken ezaugarri orokorrak deskribatzea, baita haien funtzio espresiboak ere
(espazio- eta mugimendu-inpresioa eta soinu-iturrien kokalekua, besteak beste).
EI3.4 Ikus-entzunezko produkzio baten soinu-bandaren osagaien balio espresiboa bereiztea (off ahotsa, ahots edo
elkarrizketa sinkronizatuak, musika, girotzeko soinu-efektuak eta isiluneak, besteak beste).
A4: Dagokion dokumentazio teknikoa prestatzea, informazio eta sinbologia egokia erabiliz, gehien erabiltzen diren gidoimoten azterketatik abiatuz.
EI4.1 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun bat osatzeko faseak (sinopsia, tratamendua, gidoi literarioa) eta
aurkezpen-ereduak deskribatzea.
EI4.2 Gidoi baten plangintza egiteko modu nagusiak deskribatzea: gidoi teknikoa, irudi-gidoia, dekoratu planoen
araberakoa, lanerako gidoia.
EI4.3 Gidoi teknikoan edo dekoratuaren planoan plano-motak, kamera-mugimenduak, angeluak, pertsonaien
mugimenduak, soinua eta efektuak deskribatzeko erabilitako sinbologia zerrendatzea.
EI4.4 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun baten ikus-entzunezko eraikuntzarako oinarrizko teknikak azaltzea:
jauzi proportzionalak, ardatzaren legea, kontraeremu-planoa, plano nagusia, sekuentzia-planoa eta baliabide-planoa,
besteak beste.
EI4.5 Jarraitutasun narratiboak bereiztea: mugimenduarena, ekintzarena, noranzkoarena, argiztapenarena,
jantziteriarena eta attrezzoarena, besteak beste.
EI4.6 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun bateko pertsonaia-tipologiak deskribatzea: protagonistak, bigarren
mailakoak, behin agertzen direnak eta figuranteak, besteak beste.
EI4.7 Proiektuan esku hartzen duten ekipoak koordinatzeko behar diren elementu teknikoak (ekipoak eta materialak)
identifikatzea.
EI4.8 Pertsonaien ezaugarriak eta behar dituzten jantzi eta karakterizazioa identifikatzea.
EI4.9 Zinema-lanen edo ikus-entzunezko lanen errealizazioan erabiltzen diren dokumentu lagungarriak deskribatzea
(banakapenak, minutatuak, filmaketa-/grabazio-plana eta kamera-parteak, besteak beste).
A5: Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizunetan erabiltzen diren kode bisualak eta soinu-kodeak eta espazioa/denbora
artikulatzeko moduak baloratzea.
EI5.1 Irudien plano-tipologiak eta haien balio espresibo eta komunikatiboak zerrendatzea, haien espazio- eta denboraerlazioak identifikatuz.
EI5.2 Soinuen plano-tipologiak eta haien balio espresibo eta komunikatiboak zerrendatzea, haien espazio- eta
denbora-erlazioak identifikatuz.
EI5.3 Irudi-planoak soinu-planoekin (soinu sinkronikoa eta ez-sinkronikoa, off soinua) artikulatzeko moduak azaltzea,
eta haien funtzio espresiboa deskribatzea.
EI5.4 Zinema-lan edo ikus-entzunezko lan baten pasarte batetik abiatuz:
Erabilitako irudi- eta soinu-planoak deskribatzea.
Erabilitako kamera-mugimenduak zerrendatzea.
Kameren angeluazioak zerrendatzea.
Eremuaren/eremutik kanporen erabilera deskribatzea.
Irudi- eta soinu-planoen artikulazioa baloratzea.
EI5.5 Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen azterketatik abiatuz, soinu-baliabideak eta haien funtzioak
identifikatzea.
EI5.6 Ikus-entzunezko proiektu baten gidoi literariotik eta teknikotik abiatuz:
Kontakizunean erabilitako egitura narratiboak identifikatzea (lineala eta kontrapuntua, besteak beste).
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Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizuneko denbora-egiturak azaltzea: denbora erreala, denbora
diegetikoa, denbora historikoa.
Proiektuan erabilitako espazioa/denbora artikulazioa azaltzea: elipsia, atzerabegiratua, prolepsia.
Programaren narrazioa osatzen duten soinu-iturri narratiboak (off ahotsak, musikak eta soinu-efektuak,
elkarrizketak) identifikatzea.
Soinu-elementuen funtzioak identifikatzea.
Argiztapenaren funtzioak zehaztea.
EI5.7 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun bat zatitzeko formak azaltzea: sekuentzia mekanikoa, sekuentzia
dramatikoa, eszena, blokea.
-

Edukiak:
1. Zinema-lan baten edo ikus-entzunezko lan baten produkzio-prozesua
- Zinema-industria eta ikus-entzunezkoen industria.
• Sektoreko enpresak: motak eta funtzioak.
• Antolakuntza-egiturak.
• Produkzio-sistemak eta -estrategiak.
- Produkzio-prozesuaren faseak:
• Garapena eta finantzaketa.
• Preprodukzioa.
• Filmaketa/grabazioa.
• Postprodukzioa.
• Banaketa eta marketina.
- Esku hartzen duten ekipo profesionalak: funtzioak.
- Zuzendaritza-ekipoaren eragin-trukea gainerako profesionalekin.
- Proiektu-motak:
• Helburuak eta ildoak.
• Edukiak eta egitura.
• Dokumentu elkartuak.
• Koordinazio- eta aurrekontu-beharrak.

2. Espresio bisualeko teknikak, obraren asmo estetikoari aplikatuta
-

Formatuaren proportzioak.
Irudia osatzen duten elementuak. Forma. Kolorea. Testura. Lerroa.
Ikuspuntua.
Konposizio-arauak. Oreka. Erritmoa. Harmonia.
Sinkronizazioa eta mugimendua.
Irudiaren konposizioaren ezaugarri sinbolikoak.
Irudikapen bisualeko elementuak, eta haien artikulazioa.

3. Ikus-entzunezko hizkuntzaren baliabideak: ezaugarriak eta obraren asmoari egiten dizkion ekarpenak
- Planoen tipologia, eta balio espresibo eta narratiboa. Orokorra. Hiru laurdenekoa edo amerikarra. Ertaina. Lehen
planoa. Xehetasun-planoa.
- Ikuspuntua planoaren konposizioan. Planoak objektiboa. Plano subjektiboa. Plano semisubjektiboa.
- Planoen arteko trantsizioak, eta haien balio espresiboa eta narratiboa. Kateatzeak. Gortinak.
- Enkoadraketa.
- Konposizioa. Lerroak. Formak. Koloreak. Eskortzoak.
- Kamera-mugimendua:
• Panoramikoa.
• Travellinga.
• Garabia.
• Zooma.
• Steadicama.
- Kamera-mugimenduen espresioa eta narrazioa.
- Irudiaren espazio-kontzeptuen balio espresiboa. Eremua. Eremutik kanpo. Plano baten barne- eta kanpomugimendua.

4. Soinuak obrari egiten dion ekarpen espresiboa
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•
•
•
•
•

Espazio-banaketa.
Soinu-planoak.
Soinu-hizkuntza.
Girotze musikala.
Soinu-banda.

5. Ikus-entzunezko narrazioa
- Soinu bisualen eta soinu-kodeen identifikazioa zinema-kontakizunean.
• Generoen eta estiloen erabilera.
- Kontakizunaren zatiketa:
• Sekuentzia mekanikoa.
• Dramatikoa.
• Eszena.
• Blokea.
- Denbora eta espazioa ikus-entzunezko narrazioan:
- Film-kontakizunaren denbora-egitura:
• Denbora erreala.
• Denbora diegetikoa.
• Denbora historikoa.
- Kontakizunaren espazioa/denbora artikulazioa:
• Scopea.
• Elipsia.
• Atzerabegiratua.
• Prolepsia.
• Trantsizioak.
- Raccorda. Ikus-entzunezko jarraitutasunaren elementuak eta printzipioak:
• Mugimendua.
• Ekintza.
• Noranzkoa.
• Argiztapena.
• Arropak.
• Attrezzoa.
- Ikus-entzunezko mugimendua eta erritmoa. Barne-erritmoa. Kanpo-erritmoa.

6. Gidoiaren azterketa kontzeptuala eta estetikoa
- Gidoiaren azterketa dramatikoa.
• Lerro dramatikoak eta narratiboak.
• Pertsonaien profil psikologikoa eta bilakaera-arkua.
• Espazioen azterketa, eta dramaturgiarekin duen erlazioaren azterketa.
- Ikuspegi narratiboa.
- Noranzkoaren ikuspegia eta tratamendu estetikoa (zuzendariaren plan estetikoa).
- Testu estetikoa: Erabiliko diren elementuen (forma, kolorea, testura...) tratamendu plastikoa, jokalekuei batasun
plastikoa emateko.
- Azpitestu estetikoa: gidoiaren konnotazio dramatikoak indartzen dituzten elementuen (forma, kolorea, testura...)
tratamendu plastikoa.

7. Baliabideen identifikazioa, gidoiaren azterketatik abiatuz
Gidoiaren egitura mekanikoa.
Gidoi bat irudi bihurtzea
Gidoiaren sinbologia eta hizkuntza.
Gidoi literarioaren banakapena:
• Sekuentziaka.
• Pertsonaiaka.
• Jokaespazioka.
• Dekoratu eta attrezzoka.
• Jantziteria eta karakterizazioka.
• Girotze eta efektu berezika.
- Gidoi teknikoaren plangintza, eta osaera.

-
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-

Planoen eta irudi-gidoiaren plangintza.
Lanerako gidoia.
Behar teknikoen zerrenden prestaketa.
Baliabideak optimizatzeko estrategiak.
Baliabideen azken zehaztapena.
• Koordinazioa produkzioarekin.
• Koordinazioa esku hartzen duten beste profesionalekin.

1.2. prestakuntza-atala
BALIABIDE ESZENIKOEN ETA GIZA BALIABIDEEN AURREIKUSPENA
Kodea: UF0668
Iraupena: 40 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin (jokaespazioei dagokienez)
eta LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zinema-lanak eta ikus-entzunezko lanak filmatzeko/grabatzeko espazioak zehazteko prozesu estandarizatuak
erabiltzea, gidoia irakurrita zehaztutako irizpideei jarraikiz.
EI1.1 Gidoiaren bidez, erabil daitekeen kokalekuaren alderdi formal garrantzitsuenak identifikatzea.
EI1.2 Erabil daitezkeen kokalekuen zerrenda osatzea, aldeko eta kontrako argudioak emanez, ikuspegi estetiko eta
narratiboari eta produkzioaren bideragarritasunari (azpiegiturak, ostatuak, lekualdatzeak) dagokienez.
EI1.3 Grabazioak, argazkiak, planoak, Internet edo beste informazio-iturri batzuk erabiliz, erreferentziako
dokumentazioa lortzea, sortzea eta aztertzea.
EI1.4 Beharrezkoa denean estudio estalia izatea eta haren kokapena justifikatuko duten txostenak egitea, filmaketa/grabazio plan batekin bat datozenak.
A2: Aktoreen probak, castinga definitzea eta baloratzea, egutegi eta ordutegi zehatzekin, eta datu eta ondorio artistikoen
egokitasun-txostenak idatziz.
EI2.1 Film labur bat errealizatzeko proiektu batetik abiatuz:
Gidoia aztertuta pertsonaien eta haien ezaugarrien beharrak identifikatu ondoren, ondorioen azken
txostena egitea.
Egutegi bat egitea, aktoreen parte hartzeen denboren eta iraupenen banakapenarekin, eta gidoiaren
asmorako egokiak diren jantziteria, karakterizazioa eta makillajea zehaztuz.
Pertsonaia bakoitzarekin grabatutako/filmatutako planoak aztertuta, txosten bat egitea.
EI2.2 Ikus-entzunezko produkzioak ikusita, lortutako emaitza plastiko eta narratiboak baloratzea, girotze historikoa,
jantziteria eta karakterizazioak kontuan izanik; ondorioen azken txostena egitea.

Edukiak:
1. Kokalekuaren prozedurak
Girotzea eta eszenografia baliabide espresibo.
Kokalekuen behar estetiko eta espresiboen azterketa.
Jokaespazioen ezaugarriak.
Estudio propioak edo besterenak.
Dekoratu naturalak eta eraikiak. Estudio estalia.
Egitura eta ekipamendu lagungarriak.
Kokalekuen optimizazioa:
• Azpiegituren kudeaketa.
• Ostatuak.
• Lekualdatzeak.
- Dokumentazioaren bilaketa eta azterketa.
- Kokalekuaren txostena edo fitxa.

-
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2. Pertsonal artistikoa aukeratzeko prozesua
- Pertsonaien azterketa: probetarako behar tekniko eta artistikoen zehaztapena.
- Aktoreen aukeraketa.
- Proben prestaketa eta antolakuntza.
• Denboren egutegia.
• Koordinazio produkzioarekin eta sailetako beste buru batzuekin.
• Deialdiak.
• Karakterizazio-probak.
• Inprobisazioak eta entseguak.
• Testuaren irakurketa italiarraren antolakuntza.
• Eszenaratzea.
- Aktoreen proben ondorioen eta datu indibidualen parteak.

2

2. prestakuntza-modulua:
FILMAKETA-PLANAREN LANKETA ETA
FILMAKETARAKO/GRABAZIORAKO BALIABIDEEN KOORDINAZIOA
Kodea: MF0701_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0701_3 Filmaketa/grabazio baterako beharrezkoak diren giza baliabideen
eta baliabide tekniko eta artistikoen eskuragarritasuna eta egokitasuna koordinatzea.

Iraupena: 120 ordu
2.1. prestakuntza-atala
FILMAKETA-PLANA ETA GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA
Kodea: UF0669
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zinema-lanen edo ikus-entzunezko lanen filmaketa-/grabazio-plan bat egitea, zehaztutako irizpide batzuei jarraikiz.
EI1.1 Filmatze-/grabatze-planen ereduak deskribatzea eta alderatzea, bitarteko espresiboaren eta generoaren
arabera.
EI1.2 Filmaketaren/grabazioaren faseetan giza baliabideek eta baliabide tekniko eta materialek duten garrantzia eta
parte-hartzea eta erabilera-maila baloratzea, bitarteko espresiboaren eta programaren generoaren arabera.
EI1.3 Produkzioak egindako aurrekontua baloratzea, eta aurreikusitako helburu narratibo eta estetikoak lortzeko
aurrekontuko kontu-sailetan egin behar direla irizten diren aldaketak proposatzea.
EI1.4 Filmaketa-/grabazio-plana egiaztatzeko teknika estandarizatuak erabiltzea, produkzioaren eguneroko
segimendua eginez.
EI1.5 Zinema-lan baten edo ikus-entzunezko lan baten gidoitik abiatuta:
Filmaketa-/grabazio-fasearen eskema bat egitea, prozesuak eta egin beharreko lanak jasoz.
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Filmaketa-/grabazio-plan bat egitea, sor daitezkeen gertakizun arruntenetarako irtenbide alternatiboak ere
jasoz.
Filmaketa-/grabazio-plana egiteko erabilitako irizpideen argibide-memoria egitea.
Dokumentuak ongi prestatzea, teknika eta kode egokiekin, eta tresna informatiko egokiak erabiliz.

A2: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen produkzioan esku hartzen duten baliabideen eskuragarritasuna eta
egokitasuna detektatzea.
EI2.1 Errendimenduari eta kostuei dagokienez optimoa izango den sekuentziakako grabazio-ordena sortzeko
baliabide tekniko eta artistiko guztiak konbinatzeko aukerak kalkulatzea.
EI2.2 Zailtasun tekniko, espresibo, artistiko eta burokratikoak (filmaketa-baimenak, besteak beste) kontuan hartzea
sekuentzia bakoitzaren filmaketa amaitzeko behar den denbora balioztatzeko.
EI2.3 Egunen arabera antolatutako filmaketa-planetan, behar guztiak, aurkezteko ordutegiak eta aurreikusitako
denborak islatzea.
EI2.4 Informazio hori proiektuaren arduradunei banatzea, ekipoak ongi kudeatu ditzaten.
EI2.5 Ekipo teknikoak eskuragarri dauden eta aktoreak prest dauden (jantzita eta karakterizatuta) gainbegiratzea,
obraren lanerako plana betetzeko.
EI2.6 Giza baliabide guztiak (teknikoak eta artistikoak) zehaztutako datetan eta zehaztutako irizpideei jarraikiz prest
eta eskuragarri dauden aztertzea.
EI2.7 Entseguak egitea pertsonal artistikoarekin, ekipo teknikoak bere lana denborei eta kalitateei dagokienez ongi
egiten duen aztertzeko.
EI2.8 Kasu praktiko batean, giza baliabide guztiak (artistikoak eta teknikoak) zehaztutako datetan eta zehaztutako
irizpideei jarraikiz prest eta eskuragarri dauden aztertzea.
EI2.9 Kasu praktiko batean, giza baliabide guztiak (artistikoak eta teknikoak) zehaztutako datetan eta zehaztutako
irizpideei jarraikiz prest eta eskuragarri dauden aztertzea.
A3: Zinema-lanetan edo ikus-entzunezko lanetan, eszenaratzean esku hartzen duten elementuak eta errealizazio-teknikak
zerrendatzea.
EI3.1 Keinu-kodeen, espresioen eta gorputz-hizkuntzaren funtzioak baliabide espresibotzat hartzea.
EI3.2 Aktoreak zuzentzeko gehien erabiltzen diren metodoak azaltzea, eta haien funtsezko ezaugarriak laburbiltzea.
EI3.3 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun baten eszenaratzearen osagaiak eta funtzio espresiboa lotzea:
Jokalekuaren ezaugarriak (barnealdea, kanpoaldea, natural eraikia eta dekoratu-konplexua, besteak
beste), jantziteriaren eta makillajearen ezaugarriak (neutroa, karakterizatzailea, estilizatzailea eta beste),
dekoratuaren eta attrezzoaren ezaugarriak.
EI3.4 Gidoi literario baten zenbait sekuentziatatik abiatuz:
Sekuentziak banakatzea.
Filmaketaren/grabazioaren plangintza egitea.
Sekuentzien plangintza egitea.
Dekoratuen planoetan, kameren eta pertsonaien kokapena eta mugimendua zehaztea.
Irudi-gidoia zirriborratzea.
Planoen eta sekuentzien espazio/denbora artikulazioa zuzena izatea bideratzen duten jarraitutasunelementuak adieraztea.
Hartutako erabakiak justifikatzeko txosten bat egitea.

Edukiak:
1. Filmaketa-planaren prestaketa
Planoak multzokatzeko irizpideak.
Planoen identifikazioa interpretatzaileka.
Planoen identifikazioa filmaketa-egunka.
Denboren, espazioen eta baliabideen optimizazioa:
• Koordinazio produkzioaren lanerako planarekin.
• Koordinazioa beste sailekin.
• Baliabideen parte hartzea, faseen, bitarteko espresiboaren eta generoaren arabera.
• Baliabideen konbinazioaren plangintza optimoa.
• Baliabideen eskuragarritasunaren kudeaketa.
• Denboren kalkulua.
• Gertakizunen aurreikuspena eta alternatiben plana.
- Filmaketa-planen ereduak, proiektuaren garapen-egoeraren arabera.
• Giza baliabideen parte-hartzea.

-

22

Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen
zuzendaritzako laguntza

•

Baliabide tekniko eta materialen erabilera.

2. Filmaketaren plangintza
-

Filmaketa-/grabazio-plana aztertzeko teknikak.
Kontuan izan beharreko ezaugarriak, produktu-motaren arabera.
Baldintza burokratikoak. Baimenen formalizazioa.
Dokumentuen prestaketa. Lan-zerrenda. Lan-parteak.
Tresna informatikoen erabilera.

3. Ikus-entzunezko lanaren aurrekontuaren azterketa zuzendaritza-arloan
- Aurrekontuko kontu-sailen azterketa. Kontzeptuka. Unitateka.
- Harremana produkzio-zuzendariarekin.

4. Giza baliabideen koordinazioa
- Informazioa eta komunikazioa:
• Esku hartzeko faseak eta egitekoak.
• Dokumentazioa.
- Entseguak:
• Pertsonal artistikoaren kokapenak eta mugimenduak.
• Erabaki eta aldaketen oharrak.

2.2. prestakuntza-atala
FILMAKETARAKO/GRABAZIORAKO BEHARREZKOAK DIREN BALIABIDE
TEKNIKO ETA MATERIALAK
Kodea: UF0670
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zinema-lanetan eta ikus-entzunezko produkzioan irudiak bitarteko mekanikoen eta prozesu fotokimikoen bidez hartzeko,
grabatzeko, tratatzeko eta emateko erabiltzen diren materialak, ekipo teknikoak eta sistemak baloratzea, eta ezaugarriekin
eta prestazioekin lotzea, prozesuan duten funtzioaren arabera.
EI1.1 Zinema-kamera deskribatzea, osagaiak eta funtzionamendu-mekanika identifikatuz.
EI1.2 Zinema-errealizazioan irudiak hartzeko eta emateko erabiltzen diren formatuen ezaugarri garrantzitsuenak
sailkatzea eta zerrendatzea.
EI1.3 Zinema-zuzendaritzan erabiltzen diren objektiboak identifikatzea eta deskribatzea, eta haien ezaugarriak
kamera-formatuarekin eta irudiaren ezaugarriekin lotzea.
EI1.4 Erabiltzen diren emultsio-motak (koloretakoa, zuri-beltzekoa) haien ezaugarriekin eta prestazioekin lotzea.
EI1.5 Zinema-irudiak hartzean esposizio zuzena lortzeko esku hartzen duten elementuak erlazionatzea.
EI1.6 Zinema-filma prozesatzeko eta tratatzeko erabiltzen diren prozesuak eta ekipoak deskribatzea.
EI1.7 Zinema-filmak editatzeko erabiltzen diren ekipoak eta materialak deskribatzea.
EI1.8 Zinema-irudia prozedura analogiko eta digitalen bidez lantzeko eta manipulatzeko moduak ezagutzea.
A2: Zinema-lanetan eta ikus-entzunezko produkzioan irudiak bitarteko elektronikoen eta prozesu elektromagnetiko eta
elektrooptikoko bitartekoen bidezko hartzeko, grabatzeko, tratatzeko eta emateko erabiltzen diren materialak, ekipo
teknikoak eta sistemak baloratzea, eta ezaugarriekin eta prestazioekin lotzea, prozesuan duten funtzioaren arabera.
EI2.1 Zinema-kamera deskribatzea, osagaiak eta funtzionamendu-mekanika identifikatuz.
EI2.2 Errealizazio bideografikoan erabiltzen diren objektiboak identifikatzea eta deskribatzea, eta haien ezaugarriak
kameraren targetarekin eta irudiaren ezaugarriekin lotzea.
EI2.3 Irudiak bitarteko elektronikoen bidez hartzearen oinarriak deskribatzea, ikuskaldiaren parametro zuzenak
identifikatuz.
EI2.4 Irudiak bitarteko elektronikoen bidez monitorizatzearen oinarriak deskribatzea, ikuskaldiaren parametro zuzenak
identifikatuz.
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EI2.5 Bideo-errealizazioan irudiak hartzeko erabiltzen diren formatuen ezaugarriak baloratzea.
EI2.6 Zinema-filmak grabatzeko erabiltzen diren irudiak grabatzeko ekipamenduak deskribatzea, eta haien funtzioa,
prestazioak eta ezaugarriak azaltzea.
EI2.7 Irudia hartzeko erabiltzen diren ekipo lagungarrien prestazioak deskribatzea: garabiak, travellinga, auto-kamera,
steadicama, grabazio-garabiak.
EI2.8 Grabazio-ekipoen, postprodukzio-ekipoen eta irudi elektronikoaren tratamendurako ekipoen prestazioak
baloratzea, eta bideo-programen postprodukzioan eta irudien sorrera sintetikoan aplikatutako oinarrizko tratamendu
informatikoak zerrendatzea.
A3: Zinema-lanetan eta ikus-entzunezko produkzioan soinuak bitarteko mekanikoen eta prozesu fotokimikoko bitartekoen
bidez hartzeko, grabatzeko, tratatzeko eta monitorizatzeko erabiltzen diren materialak, ekipo teknikoak eta sistemak
baloratzea, eta ezaugarriekin eta prestazioekin lotzea, prozesuan duten funtzioaren arabera.
EI3.1 Soinuaren grabazioaren/erreprodukzioaren oinarriak deskribatzea, eta grabazio-formatuak sailkatzea,
erabilitako teknologia eta haietako bakoitzaren ezaugarri nagusiak adieraziz.
EI3.2 Zinemako errealizazioan eta errealizazio bideografikoan soinua hartzeko, grabatzeko eta erreproduzitzeko
erabiltzen diren sistemak eta formatuak identifikatzea eta deskribatzea.
EI3.3 Soinu-seinalean tratamenduaren eta prozesaketaren oinarriak deskribatzea, eta soinuaren postprodukzioan
erabiltzen diren tratamendu informatikoak zerrendatzea.
EI3.4 Mikrofono-motak eta haien ezaugarriak baloratzea.
EI3.5 Soinua hartzeko erabiltzen diren ekipo lagungarrien prestazioak deskribatzea: jirafak, pertikak, haizekontrakoak, oinak, urruneko kontrola.
A4: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen produkzioan erabiltzen diren argiztapen-sistemen oinarri teknologikoak
deskribatzea.
EI4.1 Argiaren parametro kuantitatiboak eta kualitatiboak ezagutzea, eta unitate fotometrikoak aipatzea.
EI4.2 Trikromiaren eta kolorearen sintesi gehigarri eta kentzailearen oinarriak deskribatzea, baita argiaren konposizio
espektralaren eta kolore-tenperaturaren arteko erlazioa ere.
EI4.3 Zinema-lanak edo ikus-entzunezko lanak argiztatzeko erabiltzen diren ekipoen prestazioak baloratzea, haien
ezaugarri teknikoak identifikatuz.
EI4.4 Ikus-entzunezko produkzioetan erabiltzen diren argiztapen-metodo nagusiak aplikatzea.
EI4.5 Argiztapenaren ezaugarri teknikoak bereiztea, erabiltzen den bitartekoaren eta/edo euskarriaren arabera.

Edukiak:
1. Zinemako prozesu eta bitarteko teknikoak: zinema fotokimikoa eta digitala
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- Prozesuak euskarri fotokimikoetan grabatzean:
• Errebelatzea.
• Positibatzea.
• Telezinema.
• Lineaz kanpoko edizioaren telezinema.
• EDLa.
• Negatiboa moztea eta lotzea.
• Lan-kopia.
• Etalonajea.
• Kopia estandarra.
- Euskarri digitalarekin grabatzeko prozesuak:
• Grabazioa.
• Down-conversiona.
• Lineaz kanpoko grabazioa.
• EDLa.
• Konformazioa.
• Kolonizazioa.
• Grabazioa 35 mm-tan.
• Internegatiboa lortzea.
• Lan-kopia.
• Etalonajea.
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• Kopia estandarra.
- Digital intermediatea.
- Hartualdirako euskarria aukeratzeko irizpideak, fotokimikoa edo digitala.
• Produkzioaren azken norakoa.
• Emateko modua: zinema, DVDa, bideo-jokoa, telebista eta abar.
• Beharrezkoa den irudi-kalitatea.
• Aurrekontua.
• Hartualdien luzera.
• Grabazioko bitarteko denboren kudeaketa.
• Berehalako playbacka.
• Postprodukziorako zuzeneko sarrera.
- Zinema-ekipoen eta -materialaren ezaugarriak eta prestazioak: obrari egiten dioten ekarpen estetikoa.
• Zinema-kamera.
• Objektiboak eta elementu lagungarriak.
- Grabazio fotokimikoaren plangintza egitean, kontuan izan beharreko postprodukzio-prozesuaren alderdiak:
• Zinema-laborategia
• Zinema-filma prozesatzeko eta tratatzeko erabiltzen diren ekipoak.
• Edizioan erabiltzeko ekipoak eta materialak.
• Irudiaren tratamendu- eta manipulazio-motak.

2. Bideoko prozesu eta bitarteko teknikoak
- Bideo-kamera:
• Objektiboak. Elementu lagungarriak.
• Hartualdi-sistemak.
• Bideo-euskarriak eta formatuak.
- Bideo-seinalearen grabazioa eta erreprodukzioa: printzipioak eta formatuak.
- Bideo-seinalearen monitorizazioa.
- Bideo-irudia editatzeko eta tratatzeko ekipoak.

3. Audioko prozesu eta bitarteko teknikoak: soinua hartzean eta postprodukzio-prozesuan kontuan izan
beharreko alderdiak
- Soinua hartzeko ekipoak: hartualdiaren asmorako aukeratzeko irizpideak.
• Mikrofonoak: motak, ezaugarriak, erabilerak eta arazoak.
• Lagungarriak eta euskarriak (haize-kontrakoak, elikadura, pertikak, jirafak).
• Soinu-hartualdiak barnealdean eta kanpoaldean.
• Soinuaren espazio-banaketa.
• Soinuaren txertaketa irudian.
- Soinu analogikoaren eta digitalaren ezaugarriak eta prestazioak.
- Soinua grabatzeko, tratatzeko eta erreproduzitzeko sistemak.
- Soinu-euskarriak eta -formatuak.
- Audio-seinalearen monitorizazioa.
- Tratamendu informatikoak soinuaren postprodukzioan.

4. Argiztapeneko prozesu eta bitarteko teknikoak: plangintzan kontuan izan beharreko alderdiak
-

Kolorearen teoria.
Argi-iturriak.
Argiztapen-metodoak.
Argiztapenean erabiltzen diren ekipoen ezaugarriak eta prestazioak. Obraren estetikari egiten dion ekarpena.
Argiztapenaren ezaugarri teknikoak, erabiltzen den bitartekoaren eta euskarriaren arabera.
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3. prestakuntza-modulua:
FILMAKETAREN/GRABAZIOAREN ETA POSTPRODUKZIOPROZESUAREN ANTOLAKETA ETA KONTROLA
Kodea: MF0702_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0702_3 Filmaketa/grabazioa eta postprodukzio-prozesua antolatzea eta
kontrolatzea.

Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
FILMAKETAREN/GRABAZIOAREN ANTOLAKETA ETA KONTROLA
Kodea: UF0671
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, lanaldiaren
koordinazioari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen errealizazio-teknika estandarizatuak aplikatzea, produktuari eskatzen zaio
kalitatea lortzeko.
EI1.1 Dokumental bat grabatzeko edo filmatzeko kasu praktiko batean, gidoia ematen dela:
Grabazio- edo filmaketa-plana lantzea.
Kokalekuak zehaztea, gidoira egokituta.
Ekipo teknikoa antolatzea, filmaketa-/grabazio-planari jarraikiz.
Errealizazioa aurrera eramatea.
Jarraitutasun narratiboa kontrolatzea.
Grabatutako planoak minutatzea.
Grabazioan sortutako aldaketak detektatzea eta jasotzea, lan-zerrenda egokituz.
Lortutako emaitza aztertzea, eta txosten bat egitea, hartutako erabakiak eta ekintzak arrazoituz.
EI1.2 Iraupen laburreko fikziozko lan baten grabazioaren edo filmaketaren kasu praktiko batean, gidoia ematen dela:
Grabazio- edo filmaketa-plana lantzea.
Eszenografia zehaztea, gidoira egokituta.
Ekipo teknikoa antolatzea, filmaketa-/grabazio-planari jarraikiz.
Giza ekipoa koordinatzea.
Errealizazioa aurrera eramatea.
Jarraitutasun narratiboa kontrolatzea.
Grabatutako planoak minutatzea.
Grabazioan sortutako aldaketak detektatzea eta jasotzea, lan-zerrenda egokituz.
Lortutako emaitza aztertzea, eta txosten bat egitea, hartutako erabakiak eta ekintzak arrazoituz.
A2: Laneko ingurunean sor daitezkeen gatazkei aurre egitea, negoziazioaren eta erabaki egokiak hartzearen bidez,
konponbideei dagokienez besteren iritziak kontuan izanik.
EI2.1 Negoziazio-estrategia arruntenak deskribatzea, eta enpresan gatazkak agertzeko egoera ohikoenekin lotzea.
EI2.2 Negoziazio bat prestatzeko metodo egokienak baloratzea, informazioa jasotzeko faseak eta indarren erlazioaren
ebaluazioa kontuan izanik eta akordio batzuk aurreikusiz.
EI2.3 Egoera jakin eta zehaztu batean erabil daitezkeen erabaki-motak baloratzea.
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EI2.4 Erabaki bat hartu eta egokiena aukeratu behar den egoerak ebaluatzea.
EI2.5 Irtenbide bat edo erantzun bat bilatzeko metodoa erabiltzea.
EI2.6 Besteen iritziak errespetatzea eta kontuan hartzea, baita norberaren iritzien kontrakoak badira ere.
A3: Lan-ingurunean eraginkortasunez erabiltzea komunikazio-teknikak, argibideak eta informazioa jasotzeko eta igortzeko,
motibazio-prozesua eta languneko giroa hobetzea sustatuz.
EI3.1 Mezu argia duen komunikazio ona transmisioaren helburu nagusia desitxuratzen edo okertzen duten bideetatik
bereiztea.
EI3.2 Mezu baten ulermena zaildu dezaketen interferentzien agerpena eta eragina baloratzea.
EI3.3 Ikus-entzunezko lan-ingurune espezifikoan aplika daitezkeen motibazio-teknikak deskribatzea.
EI3.4 Simulazioetan, egoera bakoitzerako egokiak diren motibazio-teknikak aukeratzea eta aplikatzea.
A4: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen zuzendaritzarekin lotutako jardueretako gidaritza-estiloak definitzea.
EI4.1 Aginte-estiloak eta haiek definitzen dituzten portaerak lortzea.
EI4.2 Gidaritza-estiloak gidari batek aurrean izan ditzakeen egoerekin alderatzea.
EI4.3 Bitarteko agintari batek antolakuntza izan ditzakeen funtzioa, eskumenak eta mugak aintzat hartzea.

Edukiak:
1. Zuzendaritzaren teoriak eta teknika
-

Ikus-entzunezko kamera bakarreko eta zenbait kamerako errealizazioaren antolaketa eta prozesu mekanikoak.
Filmaketa/grabazioa. Irudia eta soinua hartzeko prozesua.
Eszenaratzea.
Aktoren zuzendaritza.
Figurante-multzoa.

2. Filmaketa-teknikak
- Filmaketa arruntak ez diren kamerekin.
- Planoen minutajea.
- Raccorda:
• Mugimendua.
• Argia.
• Attrezzoa.
• Soinua.
• Interpretazioa.
- Klaketaren identifikazioa.

3. Komunikazioa zinema-enpresetan eta ikus-entzunezko enpresan, eta motibazioa lan-ingurunean
-

Taldeko kideei esleitutako eginkizunak biltzen dituzten dokumentuen prestaketa.
Komunikazio-sareak, bideak eta bitartekoak.
Zailtasunak/oztopoak komunikazioan.
Informazioaren kontrola. Informazioa zuzendaritzaren funtzio.
Motibatu dezaketen faktoreen diagnostikoa.
Helburuak lortzeko argibideen ahozko eta idatzizko komunikazioa.
Komunikazio bertikala eta horizontala.

4. Gatazken negoziazioa eta erabakiak hartzea zuzendaritza laguntzean
Negoziazio-estrategiak.
Negoziazio-faseak.
Lan-inguruneko harremanek eragiten dituzten gatazka-egoerak ebaztea.
Arazoak ebazteko prozesuak.
Agintzeko estiloak:
• Zuzendaritza eta/edo gidaritza.
• Zuzendaritza-estiloak.
- Gidaritzari buruzko teoriak, ikuspegiak.

-
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3.2. prestakuntza-atala
POSTPRODUKZIO-PROZESUAREN ANTOLAKETA ETA KONTROLA
Kodea: UF0672
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ikus-entzunezkoen edizioaren teoria eta teknika nagusiak zerrendatzea, zehazten dituzten elementu bereizleak
identifikatzeko, eta ikus-entzunezko kontakizunen eraikuntzan aplikatzeko teknikak deskribatzea, generoen eta estiloen
arabera.
EI1.1 Besteak beste, Kulechov, Griffith, Pudovkin, Eisenstein eta Arnheimek adierazitako edizio-printzipioak
deskribatzea.
EI1.2 Edizioaren teoria klasikoak alderatzea, kontzeptu bereizleak identifikatuz, eta ondorioen txostena egitea.
EI1.3 Soinuak ikus-entzunezkoaren edizioari egiten dion ekarpen espresibo eta narratiboa azaltzea.
EI1.4 Ikus-entzunezko edizioaren erritmo eta kanpo-mugimendu kontzeptuak azaltzea.
EI1.5 Lineako edizioaren, lineaz kanpoko edizioaren eta editatze-sistema ez-linealaren arteko aldeak eta haien
helburuak azaltzea, lan-sistema horietako bakoitzetik eratortzen diren irizpide eta ondorioak zehaztuz.
A2: Ikus-entzunezko produkzioen edizio-, postprodukzio-, soinu jartze- eta bikoizketa-etapen plangintza egitea, ikusentzunezko generoen arabera egokiena den teknologia identifikatuz, eta dokumentu tekniko egokiak prestatuz.
EI2.1 Edizio-, postprodukzio- eta soinu jartze-gelak prestazioen eta ezaugarrien arabera sailkatzea.
EI2.2 Edizio-, postprodukzio- eta soinu jartze-gelak erabilitako ekipoen eta teknologiaren arabera deskribatzea.
EI2.3 Ikus-entzunezko produktuen edizioaren, postprodukzioaren eta soinua jartzearen plangintza egiteko gehien
erabiltzen diren txantiloi-ereduak zerrendatzea.
EI2.4 Zinema-lan edo ikus-entzunezko lan baten proiektu batetik abiatuz:
Ediziorako, postprodukziorako eta soinua jartzeko bitarteko tekniko egokiak identifikatzea.
Gidoiaren asmo narratibo eta espresiborako egokiena den konfigurazioa definitzea.
Beharrezkoak diren dokumentu-iturriak identifikatzea.
Edizioaren eta/edo postprodukzioaren plangintza egitea, editatzeko gidoi bat eginez.
Soinua jartzearen eta bikoizketaren plangintza egitea, soinu jartze- eta bikoizketa-plan bat eginez.
Hartutako erabakiak justifikatzeko txosten bat egitea.
A3. Ikus-entzunezko produkzioetan efektu bisual mekaniko eta digitalek ematen dituzten aukerak baloratzea.
EI3.1 Efektu bisual mekanikoen teknikak eta haien erabilerak erlazionatzea, itxaroten diren emaitzak lortzeko (balainpaktuak, bonbak, klima-efektuak, beste batzuk)
EI3.2 Ikusten diren eta ikusten ez diren efektu digitalak identifikatzea, eta produkzioaren hainbat alderditan aplikatzea
(dekoratuak, klimatologia, figuranteen klonazioa eta beste).
EI3.2 Postprodukzio digitala duten filmaketa-irizpideak zehaztea; adibidez, chroma key gaineko planoak.

Edukiak:
1.
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Ikus-entzunezko edizio-teknikak kontakizunaren eraikuntzan erabilita
- Muntaketaren/edo edizioaren teoria.
• Zinemako edizioaren kontzeptua eta espresibitatea.
• Besteak beste, Kulechov, Griffith, Pudovkin, Eisenstein eta Arnheimek adierazitako edizio-printzipioak.
- Ikus-entzunezko mugimendua eta erritmoa.
- Edizio-tipologiak, teknika eta egitura narratiboaren arabera.
• Lineako edizioa.
• Lineaz kanpoko edizioa.
• Editatze-sistema ez-linealak.
• Beste batzuk.

Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen
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2.

Filmaketa fotokimikoaren plangintza egitean postprodukzio-prozesuan esku hartzen duten
elementuak
- Zinema-laborategia.
- Zinema-filma prozesatzeko eta tratatzeko erabiltzen diren ekipoak.
- Edizioan erabiltzeko ekipoak eta materialak.
- Irudiaren tratamendu- eta manipulazio-motak.

3.

Ikus-entzunezko edizio- eta postprodukzio-gelak
- Prestazioak eta ezaugarriak.
- Zinemako edizio-gelen motak eta konfigurazioa.
- Bideoaren edizio analogiko eta digitaleko gelen motak eta konfigurazioa.
- Bideoaren postprodukzio-gelen motak eta konfigurazioa.

4. Postprodukzio-etaparen plangintza
- Postprodukzioaren plangintza egiteko erabiltzen diren txantiloi-ereduak.
- Bitarteko tekniko eta konfigurazio egokiena aukeratzeko irizpideak.
- Edizio-gidoia.
- Soinua jartzeko eta bikoizteko planaren prestaketa.
5. Efektu bisualak
- Efektu bisual optikoak:
• Aurreko proiekzioa.
• Erretroproiekzioak.
• Maketa eta beira margotuak.
- Efektu bisual mekanikoak. Tiroak. Leherketak.
• Meteorologia-efektuak (euria, elurra, haizea…).
• Efektu bisual digitalak:
• Chroma gaineko filmaketak.
• Chroma gaineko filmaketa, CGI eta 3D-ko irudiekin.
• Chroma gaineko filmaketan elementuen txertaketa eta konposizioa.
- Efektu bisualen azterketa gidoian:
• Efektu bisual nabariak eta ikusezinak.
• Efektu bisualetan konpondu beharreko elementuak.
• Baliabideen optimizazioa efektu bisualetan.

4

4. prestakuntza-modulua:
ZINEMA-LANEN ETA IKUS-ENTZUNEZKO LANEN ZUZENDARITZAKO
LAGUNTZAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0138
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ikusmezu eraginkorrak osatzen parte hartzea, zinema-proiektuaren edo ikus-entzunezko proiektuaren egiturazko
elementuen eta kode formal eta espresiboen identifikaziotik abiatuz.
EI1.1 Interesgunea bideratzeko teknika estandarizatuak erabiltzea, kontuan izanik, besteak beste, motiboaren
kokalekua, herenen legea eta urrezko sekzioa.
EI1.2 Pertsonaiak marko edo jokaespazio batean kokatzean, konposizio-orekaren oinarrizko arauak erabiltzea.
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EI1.3 Objektuen oinarrizko ezaugarriak identifikatzea, baita haien eta haiek nabarmentzeko edo disimulatzeko aukera
ematen duten konposizio-tekniken arteko harremanak ere.
EI1.4 Irudien egiturazko elementuak antolatuz dinamismoa, sakonera-sentsazioa eta urruntasuna sortzeko teknikak
aplikatzea (erlazioa, alboratzea).
EI1.5 Beharrezkoak diren plano-motak, kamera-mugimenduak, kamera-angeluazioak eta eremua/eremutik kanpo
erabilera zehazten laguntzea.
EI1.6 Narrazioa osatzen duten iturri narratibo bisualak (dekoratuak, barnealdea/kanpoaldea, gaua/eguna) eta soinuiturri narratiboak (off ahotsak, musikak eta soinu-efektuak, elkarrizketak) identifikatzea.
EI1.7 Soinu-elementuen funtzioak identifikatzea.
EI1.8 Argiztapenaren funtzioak identifikatzea.
A2: Zinema-lanen edo ikus-entzunezko lanen filmaketa-/grabazio-plan bat egiten parte hartzea, zehaztutako irizpide batzuei
jarraikiz.
EI2.1 Filmaketa-/grabazio-fasearen eskema bat egitea, prozesuak eta egin beharreko lanak jasoz.
EI2.2 Filmaketa-/grabazio-plan bat egiten laguntzea, sor daitezkeen gertakizun arruntenetarako irtenbide alternatiboak
ere jasoz.
EI2.3 Sekuentzien banakapenean eta plangintzan parte hartzea.
EI2.4 Dekoratuen planoetan, kameren eta pertsonaien kokapena eta mugimendua zehazten laguntzea.
EI2.5 Irudi-gidoia zirriborratzea.
EI2.6 Planoen eta sekuentzien espazio/denbora artikulazioa zuzena izatea bideratzen duten jarraitutasun-elementuak
adieraztea.
EI2.7 Zinemako edo ikus-entzunezko kontakizun baten eszenaratzearen osagaiak eta funtzio espresiboa lotzea
(jokalekuaren, jantziteriaren, makillajearen, dekoratuaren eta attrezzoaren ezaugarriak).
A3: Aktoreen probak, castinga definitzen eta baloratzen laguntzea, egutegi eta ordutegi zehatzekin, eta datu eta ondorio
artistikoen egokitasun-txostenak idatziz.
EI3.1 Gidoia aztertuta pertsonaien eta haien ezaugarrien beharrak identifikatu ondoren, ondorioen azken txostena
egitea.
EI3.2 Egutegi bat egitea, aktoreen parte hartzeen denboren eta iraupenen banakapenarekin, eta gidoiaren asmorako
egokiak diren jantziteria, karakterizazioa eta makillajea zehaztuz.
EI3.3 Pertsonaia bakoitzarekin grabatutako/filmatutako planoak aztertuta, txosten bat egitea.
A4: Zinema-lanen eta ikus-entzunezko lanen errealizazio-teknika estandarizatuak aplikatzea, produktuari eskatzen zaio
kalitatea lortzeko.
EI4.1 Gidoira egokitutako kokalekuak aukeratzen eta eszenografia zehazten laguntzea.
EI4.2 Ekipo teknikoa antolatzen laguntzea, filmaketa-/grabazio-planari jarraikiz.
EI4.3 Errealizazioan laguntzea.
EI4.4 Jarraitutasun narratiboa kontrolatzen laguntzea.
EI4.5 Grabatutako planoak minutatzea.
EI4.6 Grabazioan sortutako aldaketak detektatzea eta jasotzea, lan-zerrenda egokitzen lagunduz.
A5: Ikus-entzunezko produkzioen edizio-, postprodukzio-, soinu jartze- eta bikoizketa-etapen plangintza egiten laguntzea,
ikus-entzunezko generoen arabera egokiena den teknologia identifikatuz, eta dokumentu tekniko egokiak prestatuz.
EI5.1 Ediziorako, postprodukziorako eta soinua jartzeko bitarteko tekniko egokiak identifikatzea.
EI5.2 Gidoiaren asmo narratibo eta espresiborako egokiena den konfigurazioa definitzen laguntzea.
EI5.3 Beharrezkoak diren dokumentu-iturriak identifikatzea.
EI5.4 Edizioaren eta postprodukzioaren plangintza egiten laguntzea, edizio-gidoia egiten parte hartuz.
EI5.5 Soinua jartzearen eta bikoizketaren plangintza egiten laguntzea, soinu jartze- eta bikoizketa-plan bat egiten
parte hartuz.
EI5.6 Hartutako erabakiak justifikatzeko txosten bat egitea.
A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz.
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI6.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.
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Edukiak:
1. Generoen elementu formal eta espresiboen identifikazioa
Interesgunea zuzentzeko irizpideak.
Pertsonaien kokapena.
Konposizio-teknikak.
Irudiaren egiturazko elementuen antolaketa.
Plano-motak eta haien ezaugarriak.
Kamera-mugimendua.
Kamera-angeluazioak: motak eta efektuak.
Irudiaren espazio-kontzeptuen balio espresibo (eremua, eremutik kanpo, plano baten barne-mugimendua eta
kanpo-mugimendua).
- Ikus-entzunezko iturri narratiboak eta soinu-iturriak.
- Soinuren funtzioak, eta soinuak obrari egiten dion ekarpena
- Argiztapenaren funtzioak eta ekarpena.
-

2. Filmaketaren plangintza
-

Sekuentziaren plangintza egiteko irizpideak.
Dekoratuaren planoaren plangintza.
Irudi-gidoia egitean kontuan izan beharreko alderdiak.
Jarraitutasun narratiboari bide ematen dioten elementuak.
Planoen identifikazioa eta multzokatzea.
Denboren, espazioen eta baliabideen optimizazioa.
Koordinazioa beste sailekin.
Gertakizunen aurreikuspena eta alternatiben planen.
Baldintza burokratikoa eta baimenen formalizazioa.
Dokumentuen prestaketa (lan-aginduak eta -parteak).
Tresna informatikoen erabilera.

3. Aktoreen castinga
-

Pertsonaien azterketa eta probetarako behar tekniko eta artistikoen zehaztapena.
Proben prestaketa eta antolaketa.
Denboren egutegia.
Deialdiak.
Txostenak idaztea.

4. Zuzendaritza eta filmaketa-teknikak
-

Irudia eta soinua hartzeko prozesua.
Eszenaratzea.
Aktoren zuzendaritza.
Figurante-multzoa.
Filmaketako efektu optikoak.
Filmaketa arruntak ez diren kamerekin.
Planoen minutajea.
Raccorda.
Klaketaren identifikazioa.

5. Ikus-entzunezko edizioaren plangintza
-

Ikus-entzunezko mugimendua eta erritmoa.
Edizio-tipologiak, teknika eta egitura narratiboaren arabera.
Edizio gidoiaren prestaketa.
Soinua jartzeko eta bikoizteko planaren prestaketa.
Ediziorako planoen eta hartualdien aukeraketa.
Ikus-entzunezko produkzioen edizio-, postprodukzio-, soinu jartze- eta bikoizketa-etapen plangintza egitea.
Edizio- eta postprodukzio-gelak: motak eta konfigurazioa.

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0700_3:
Zinema-proiektuaren edo
ikus-entzunezko lanaren
plangintza

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
• Diplomaduna, ingeniari teknikoa,
arkitekto teknikoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
• Irudia eta Soinua lanbide-arloko goimailako teknikaria

2 urte

4 urte

MF0701_3:
Filmaketa-planaren lanketa
eta
filmaketarako/grabaziorako
baliabideen koordinazioa

• 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 goimailako teknikaria

2 urte

4 urte

MF0702_3:
Filmaketaren/grabazioaren
eta postprodukzioprozesuaren antolaketa eta
kontrola

• 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 goimailako 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:
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-

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

-

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

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Ikus-entzunezko lanen
zuzendaritza-tailerra

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M
4. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

Ikus-entzunezko lanen
zuzendaritza-tailerra

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.

−
−
−
−
−
−
−

Platoa, zinema- eta bideo-ekipamenduarekin.
Kamerak.
Idazkun-makinak
Kronometro analogikoak eta digitalak
Monitoreak.
Bideo-nahasgailua.
Irudia eta soinua editatzeko estazioa, lineaz kanpoko
softwarearekin.

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Ikus-entzunezko lanen zuzendaritza-tailerra

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte,
eta irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da
gutxienez 15 ikasle izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei
erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin
behar dira minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
–
–
–
–
–
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Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko
dagozkion probak gainditu izana.
25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu
izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.

