IRUDIA ETA SOINUA
Lanbide-eremua: IKUS-ENTZUNEZKOEN PRODUKZIOA

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(IMSV0408) ZINEMA-LANEN ETA IKUS-ENTZUNEZKO LANEN ZUZENDARITZAKO LAGUNTZA (725/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa)

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.
Maila

3

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

IMS220_3. ZINEMA-LANEN ETA IKUSENTZUNEZKO LANEN ZUZENDARITZAKO
LAGUNTZA
(1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa)

Gaitasun-atalak

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_2

Filmaketa/grabazioa eta postprodukzio-prozesua antolatzea eta
kontrolatzea.

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

− 2934.1012 Zinemako zuzendaritzalaguntzailea.
− Zinemako lehen zuzendaritza-laguntzailea.
− Zinemako bigarren zuzendaritzalaguntzailea.
− Produktu bideografikoetako errealizaziolaguntzailea.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0700_3

Zinema-proiektuaren edo ikus-entzunezko
lanaren plangintza

120

MF0701_3

Filmaketa-planaren lanketa eta
filmaketarako/grabaziorako baliabideen
koordinazioa

120

MF0702_3

Filmaketaren/grabazioaren eta postprodukzioprozesuaren antolaketa eta kontrola

120

MP0138

Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0667

Zinema-proiektua edo ikus-entzunezko proiektua

80

30

UF0668

Baliabide eszenikoen eta giza baliabideen aurreikuspena

40

20

UF0669

Filmaketa-plana eta giza baliabideen antolaketa

70

30

UF0670

Filmaketarako/grabaziorako beharrezkoak diren baliabide tekniko eta materialak

50

20

UF0671

Filmaketaren/grabazioaren antolaketa eta kontrola

70

40

UF0672

Postprodukzio-prozesuaren antolaketa eta kontrola

50

20

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

80
440

160

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

UF0667
MF0700_3

MF0701_3

MF0702_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

UF668

UF0667 gainditua izan
behar du

UF0669

•
•

UF0670

•

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

UF0671

UF0672
Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.

Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Erabilera anitzeko gela

45

60

Ikus-entzunezko lanen zuzendaritza-tailerra

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

