IRUDIA ETA SOINUA
Lanbide-eremua: IKUS-ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IMSV0109) IKUS-ENTZUNEZKO LANEN EDIZIOA ETA POSTPRODUKZIOA (725/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

Gaitasun orokorra: Zinema-, bideo- eta telebista-edizioaren eta -postprodukzioaren prozesu osoen plangintza egitea eta koordinatzea, ekipoen eta materialen egoera eta eskuragarritasuna kontrolatuz,
editatuz eta postprodukzio-tresnak txertatuz, zuzendariaren edo errealizadorearen argibideei jarraikiz eta norberaren irizpideak baliatuz.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

IMS296_3 IKUS-ENTZUNEZKO LANEN
EDIZIOA ETA POSTPRODUKZIOA
(1200/2007 EDa, 2007ko irailaren 14koa)

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

Gaitasun-atalak

UC0947_3

Ikus-entzunezko produktu baten edizio- eta postprodukzio-prozesuaren
plangintza egitea.

−
−

UC0948_3

Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialak eta
efektuak prestatzea.

UC0949_2

Editatzea, postprodukzioko tresnak eta hainbat jatorritako materialak
txertatuz.

UC0919_3

Edizioko eta postprodukzioko azken prozesuak koordinatzea, azken
ikus-entzunezko produktua sortu arte.

−
−
−
−
−
−
−

−

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

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0811

Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren baliabideak

80

40

UF0812

Edizioko eta postprodukzioko lanerako planaren diseinua

30

20

UF0813

Ediziorako eta postprodukziorako beharrezkoak diren materialen antolaketa

80

30

UF0814

Irudi-efektuen, grafismoaren eta idazkunen prestaketa

50

10

UF0815

Edizioa eta postprodukzioa gauzatzea

80

30

UF0816

Emaitzen balorazioa, eta edizioko eta postprodukzioko materialen kudeaketa

30

10

80

80

30

80

80

MF0947_3

Edizioaren eta postprodukzioaren plangintza

110

MF0948_3

Edizioaren eta postprodukzioaren prestaketa

130

MF0949_3

Edizioko eta postprodukzioko eragiketak

110

MF0919_3

Edizioko eta postprodukzioko azken prozesuak

MP0166

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

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

510

170

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

Eskatzen den
lanbide-esperientzia
Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

UF0811
MF0947_3

MF0948_3

MF0949_3

MF0919_3

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–Batxilergoko titulua izatea.
–3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren
bat edukitzea.
–Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2.
mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat
edukitzea.
–Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko
baldintza akademikoak betetzea edo goimailako zikloetara sartzeko dagozkion
probak gainditu izana.
–25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo
45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
–Prestakuntzari behar adinako probetxua
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera

UF0811 gainditua izan
UF0812
behar du
UF0813
UF0914

UF0813 gainditua izan
behar du

•
•

UF0815
UF0815 gainditua izan
UF0816
behar du

•

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, dagokion graduko
tituluduna edo beste baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste baliokideren
bat.
Irudia eta Soinua lanbide-arloko goi-mailako teknikaria

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

45

60

Edizio- eta postprodukzio-tailerra

100

150

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Irudien editore-muntatzailea (945/1997
EDa, 1997ko ekainaren 20koa)

PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEAK

“Irudien editore-muntatzailea” eta “Ikusentzunezko lanen edizioa eta
postprodukzioa”

