IRUDIA ETA SOINUA
Lanbide-eremua: IKUS-ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IMSV0209) MULTIMEDIA-PRODUKTU INTERAKTIBOEN GARAPENA (RD 725/2011, de 20 de mayo)

Gaitasun orokorra: Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboak garatzea, plangintza egiten lagunduz eta hura sortzen esku hartzen duten elementu eta iturri guztiak txertatuz, haien erlazioak,
mendekotasuna eta interaktibitate-irizpideak kontuan izanik, aurretiaz zehaztutako parametroetatik abiatuz, eta norberaren irizpideak aurkeztuz.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

IMS295_3 IKUS-ENTZUNEZKO
MULTIMEDIA-PRODUKTU
INTERAKTIBOEN GARAPENA
(1200/2007 EDa, 2007ko irailaren
14koa)

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

Gaitasun-atalak

UC0943_3

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboen proiektuak definitzea

UC0944_3

Ikus-entzunezko eduki multimedia propioak eta kanpokoak sortzea eta egokitzea

−
−

UC0945_3

Elementuak eta iturriak egile-tresnen eta edizio-tresnen bidez txertatzea

−
−

UC0946_3

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboaren prototipoa ebaluatzeko,
kalitatea kontrolatzeko eta dokumentazioa sortzeko prozesuak aztertzea

−
−

−

Ikus-entzunezko multimedia
integratzailea.
Ikus-entzunezko produktu multimedien
garatzailea.
Grafista digitala.
Ikus-entzunezko multimedia-produktu
interaktiboen eta ez-interaktiboen edukien
editorea.
Aplikazio multimedien garatzailea.
Multimediako errealizazioko laguntzailea.
Sistema multimedietako teknikaria.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0943_3

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboak

80

MF0944_3

Ikus-entzunezko multimedia-edukien sorrera eta
egokitzapena

160

MF0945_3

Elementuak eta iturriak egile-tresnen eta ediziotresnen bidez txertatzea

140

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

80

50

UF1245

Baliabide narratibo eta teknikoak ikus-entzunezko multimedia-produktuak
garatzeko

80

60

UF1246

Iturrien tratamendua eta edizioa ikus-entzunezko multimedia-produktuetarako

80

30

UF1247

Pantailak eta animazio-iturriak egitea ikus-entzunezko multimedia-proiektuetarako

40

30

UF1248

Elementu interaktiboen sorrera ikus-entzunezko multimedia-proiektuetan

50

30

UF1249

Ikus-entzunezko multimedia-proiektuaren programazioa

50

40
40

MF0946_3

Ikus-entzunezko multimedia-produktu interaktiboaren
prototipoa ebaluatzeko, kalitatea kontrolatzeko eta
dokumentazioa sortzeko prozesuak aztertzea

80

80

MP0262

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

540

280

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

MF0943_3

MF0944_3

MF0945_3

MF0946_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

Eskatzen den akreditazioa

UF1245
UF1246

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

•

UF1245 gainditua izan behar
du

•

UF1247
UF1248

UF1247 gainditua izan behar
du

•

UF1249

UF1248 gainditua izan behar
du

•

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

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
Irudia eta Soinua lanbide-arloko Ikus-entzunezko
Produkzioa lanbide-eremuko profesionaltasunziurtagiriak, 3. maila

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Irudiaren eta soinuaren gela teknikoa

45

60

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEAK

Ikus-entzunezkoen teknikaria (947/1997
EDa, 1997ko ekainaren 20koa)
“Ikus-entzunezkoen teknikaria” eta
“Produktu multimedia interaktiboen
garapena”

