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ANNEX: Programacio Mòduls i Unitats Formatives d'Imatge i So on es tracta la narrativa 
audiovisual 
 
CFGM Vídeo Discjòquei i So 
 
Mòdul professional 4: Preparació de sessions de vídeo discjòquei 
Durada: 165 hores  
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Selecció de tipologies musicals. 40 hores 
UF 2: Selecció de materials visuals. 40 hores 
UF 3: Elaboració de catàlegs de mitjans. 35 hores 
UF 4: Tècniques de programació de sales. 25 hores 
UF 5: Tècniques de promoció. 25 hores 
 
UF 2: Selecció de materials visuals.  
Durada: 40 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Planifica el material visual que es difondrà en sessions d’animació musical i visual, 

relacionant-lo amb tendències musicals i valorant l'expressivitat de fotografies i vídeos i les 
necessitats del “disseny per a tots”. 

 
1.1. Determina la ubicació, grandària i numero de pantalles i superfícies de projecció de la 

discoteca o l'espai d'esdeveniments, atenent les diferents àrees i funcions, el seu ús 
per part de públic i professionals i els objectius de la sessió d'animació visual. 

1.2. Avalua la idoneïtat de fotografies i gràfics que es projectaran en la sessió d'animació 
musical i visual, analitzant la composició, la brillantor, el contrast, el color, el 
dinamisme i altres elements morfològics. 

1.3. Justifica els recursos d'enquadrament, moviment, il·luminació, color, contrast i 
contingut de diversos mitjans videogràfics que es difondran en la sessió d'animació 
visual en sales i esdeveniments, anticipant els seus efectes sobre el públic en diverses 
circumstàncies emocionals. 

1.4. Justifica les possibles relacions entre els aspectes formals de la imatge fixa i en 
moviment i les estructures rítmiques i tonals de la musica en la sessió d'animació 
musical i visual, potenciant els seus mutus reforços i evitant dissonàncies. 

1.5. Planifica la interacció dels elements visuals amb els efectes luminotècnics en 
discoteques, sales d'espectacles i esdeveniments, propiciant la seva 
complementarietat i evitant desajustos temporals i espacials 

1.6. Planifica els diferents plans i enquadraments de càmera en peces visuals, tenint en 
compte la funcionalitat de les diverses grandàries de pla, l'expressivitat de les 
angulacions de càmera i les regles de continuïtat visual, aplicant tot això en guions 
tècnics, esquemes de planta i storyboard. 

 
Continguts 
 
1. Planificació de materials visuals per a sessions d’animació musical i visual: 
 

1.1. Elements morfològics de la imatge: punt, línia i forma. 
1.2. Característiques comunicatives i expressives de la imatge fixa:  

1.2.1. Iconicitat i abstracció.  
1.2.2. Connotació i denotació.  
1.2.3. Simplicitat i complexitat.  
1.2.4. Objectivitat i subjectivitat. 

1.3. Valoració dels paràmetres lluminosos i cromàtics de la imatge. 
1.4. Tècniques de composició, equilibri, dinamisme i unitat. 
1.5. Avaluació dels valors comunicatius i expressius de la fotografia. 
1.6. Els recursos del llenguatge audiovisual: mides de pla, tipus d'enquadrament i 

tècniques de moviments de càmera. 
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1.7. L’espai audiovisual: camp i fora de camp. 
1.8. Tècniques de fragmentació de l’espai escènic.  
1.9. Tipus i tècniques d'il·luminació per a imatge fixa i mòbil.  
1.10. Documents de guionització i descomposició de plans: el guió tècnic i l’storyboard. 
1.11. El muntatge audiovisual: tipus de muntatge, eixos d'acció, regla de  l’eix i el ritme en 

el muntatge. 
1.12. Coordinació d'elements visuals i musicals. Tècniques de sincronització i reforç. 
1.13. Valors expressius d'elements visuals i música combinats. L'impacte emocional sobre 

el públic. 
1.14. Valors expressius i dramàtics de la luminotècnia. Correspondència amb la música i 

complementarietat amb les visuals en sessions d’animació musical i visual. 
1.15. Aplicació del “disseny per a tots” en la planificació de sessions d’animació musical i 

visual. 
1.16. Planificació espacial i funcional de pantalles i superfícies de projecció en sales 

d'animació musical i visual. 
 
CFGS Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge 
 
Mòdul professional 1: Planificació de càmera en audiovisuals  
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Llenguatge i expressió audiovisual. 40 hores 
UF 2: Tecnologia d’equipament de càmera. 44 hores  
UF 3: Planificació de les operacions de càmera. 24 hores 
UF 4: Fluxes de treball d’equip de càmera. 24 hores 
 
UF 1: Llenguatge i expressió audiovisual.  
Durada: 40 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Defineix l'estil visual i la tipologia de plans de càmera en projectes audiovisuals, relacionant 

les convencions del llenguatge audiovisual amb la consecució dels objectius comunicatius 
del projecte. 

 
1.1. Dedueix la intencionalitat comunicativa, el gènere i els aspectes expressius i estètics 

d'obres audiovisuals a partir de l'anàlisi dels seus documents inicials. 
1.2. Dissenya l'estil visual d'obres audiovisuals, definint els tipus de pla, els 

enquadraments, els moviments de càmera, el ritme intern, les relacions de profunditat, 
la definició de la imatge i les opcions d'exposició i color en relació amb la il·luminació. 

1.3. Avalua l'aportació del treball de càmera en diferents projectes audiovisuals, 
considerant aspectes tals com la narrativa visual, la focalització i l'impacte emocional 
en ficcions, publicitat, videoclips i documentals. 

1.4. Defineix la tipologia de plans que s'empraran sobre esquemes de planta de la 
localització o els decorats de l'estudi, en funció de la posada en escena i l'evolució 
d'intèrprets i participants, preveient l'elecció d'òptiques i els ajustos de distància focal, 
focus, diafragma, quadres per segon, obturació i profunditat de camp. 

1.5. Preveu les tècniques de continuïtat audiovisual que s'aplicaran en les transicions entre 
plans i seqüències. 

1.6. Defineix els condicionants del treball de càmera que incideixen en el muntatge, la 
postproducció i el grafisme, tals com la continuïtat audiovisual, la composició de la 
imatge, els eixos d'acció, les direccions i velocitats de desplaçament, les mirades i les 
relacions espacials dins i fora de camp. 
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Continguts 
 
1. Narració de la imatge audiovisual: continuïtat  audiovisual i les tècniques que l’asseguren. 
 

1.1. Intencionalitat comunicativa, gènere i aspectes expressius i estètics de l’obra 
audiovisual. 

1.1.1. Els gèneres en cinema, vídeo i televisió des del punt de vista del treball de 
càmera. Subgèneres i formats de programes de televisió.   

1.1.2. Aspectes expressius del color. Aspectes qualitatius i espais de color. 
1.1.3. El valor expressiu del so en el discurs audiovisual. 
1.1.4. Els documents de treball de projectes audiovisuals, les seves funcions i la seva 

especificitat: tractament, guió literari, guió tècnic i guió il·lustrat (storyboard). 
1.2. Llenguatge audiovisual i fragmentació espacial i temporal: seqüències i plans. 

1.2.1. Tipus de pla. 
1.2.2. L'enquadrament en relació amb l'espai, la posada en escena i el ritme intern del 

pla: el punt de vista, l’horitzontalitat, els picats, els contrapicats i l'aberració; 
angles de càmera; els objectius, l'angle visual i la representació de la profunditat; 
la profunditat de camp; el fora de camp. 

1.2.3. Els moviments de càmera i el ritme extern de la imatge: panoràmiques, 
escombrats i tràveling. 

1.2.4. Elements escalars i dinàmics de la imatge. Composició de la imatge: relació 
d'aspecte i proporcions; equilibri i pes visual; punts forts; recorregut visual; 
tècniques de perspectiva; regla dels terços; definició de la imatge. 

1.2.5. Condicionants de la percepció visual i auditiva sobre la intencionalitat de la 
comunicació. Aplicacions de les Teories de la Gestalt. Percepció subliminar i 
estereotips. Retòrica de la imatge 

1.2.6. Els estils visuals i les tendències estètiques en la història del cinema, la televisió i 
el vídeo: estils d’il·luminació. 

1.3. Tècniques de focalització i identificació: objectivitat i subjectivitat en la narrativa visual. 
1.3.1. Planificació de càmera. 
1.3.2. Dinàmica de la imatge en moviment: cadència, efectes de la obturació, alentiment 

i acceleració. 
1.4. Continuïtat audiovisual. 

1.4.1. Tipus de transicions. 
1.4.2. Continuïtat visual, d’il·luminació, sonora, de contingut, posició i moviment. 
1.4.3. Teories del muntatge audiovisual. 
1.4.4. Eixos d’acció i teories dels 180º, dels 30º i altres teories de continuïtat 

audiovisual. 
1.4.5. Relacions espacials dins i fora de camp. 

 
 
Mòdul professional 10: Enregistrament i edició de reportatges audiovisuals 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores  
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Estructura narrativa i planificació del reportatge. 20 hores  
UF 2: Captació i registre audiovisual en realització de reportatges. 46 hores 
UF 3: Edició de reportatges. 66 hores 
 
UF 1: Estructura narrativa i planificació del reportatge. 
Durada: 20 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Determina el tractament visual i auditiu de la informació en la captació de notícies i 

reportatges, relacionant els criteris dels reportatges informatius amb les diferents opcions 
narratives i comunicatives possibles. 
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1.1. Determina les característiques distintives segons el tractament visual i auditiu de la 
informació dels diferents formats i gèneres informatius en televisió. 

1.2. Realitza el reconeixement previ dels participants en el fet noticiable abans de 
l'enregistrament, per facilitar el seu seguiment amb càmeres i micròfons. 

1.3. Documenta les claus rellevants de la informació que es cobrirà en diversos 
esdeveniments i esdeveniments d'actualitat. 

1.4. Avalua les dinàmiques de tractament de càmera de diversos fets noticiables, 
determinant les posicions de càmera i els punts de captació d'àudio que optimitzen la 
seva descripció audiovisual. 

1.5. Discrimina i jerarquitza els focus d'atenció i interès en esdeveniments informatius, 
aplicant criteris de selecció comunicativa amb  immediatesa.  

1.6. Classifica els espais freqüents d'enregistrament d'esdeveniments informatius, 
analitzant els seus condicionants lluminosos, sonors i espacials, per maximitzar les 
opcions expressives i estètiques en enregistraments de reportatges. 

 
Continguts 
 
1. Determinació del tractament audiovisual de la informació en reportatges. 
 

1.1. Gèneres i formats informatius:  
1.1.1. La noticia, el reportatge i el documental. 
1.1.2. El vídeo institucional, educatiu, industrial i reportatge social. 
1.1.3. Nous formats. 

1.2. Els protagonistes de la informació. 
1.3. Investigació i documentació de fets noticiables.  
1.4. El tractament visual i sonor de la informació en gèneres informatius:  

1.4.1. Tipologies de pla amb intencionalitat descriptiva. 
1.4.2.  El pla de recurs.  
1.4.3. Posicions i angulacions de càmera. 
1.4.4. Distàncies òptimes càmera-subjecte. 
1.4.5. Moviments de càmera: previsió de desplaçaments; trajectòries i obstacles en 

condicions d’immediatesa. 
1.4.6. Tractament sonor. 

1.5. El centre d’interès informatiu i la seva jerarquització: 
1.5.1. Estructura narrativa.  
1.5.2. Regles bàsiques de composició.  

1.6. Classificació i anàlisi d’espais d’enregistrament d’esdeveniments informatius: 
1.6.1. Planificació de la il·luminació segons la previsió de condicionants espaials. 
1.6.2. Planificació de la sonorització segons la previsió de condicionants espaials. 

 
 
CFGS So per Audiovisuals i Espectacles 
 
Mòdul professional 1: Planificació de projectes de so 
Durada: 99 hores 
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 7 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Tècniques de planificació. 20 hores 
UF 2: Recursos tècnics i humans en projectes de so. 29 hores  
UF 3: Elaboració de projectes de so. 30 hores 
UF 4: Gestió de projectes de so. 20 hores 
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UF 1: Tècniques de planificació.  
Durada: 20 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Defineix els requeriments tècnics, comunicatius i artístics necessaris per a la posada en 

marxa d'un projecte de so, relacionant les necessitats tècniques i organitzatives amb el 
compliment dels objectius del projecte. 

 
1.1. .Avalua documentalment les característiques comunicatives i artístiques del guió tenint 

en compte el gènere de l'obra (audiovisual, radiofònica, teatral o musical) i el públic a 
qui va dirigit. 

1.2. Avalua les necessitats tècniques i organitzatives de la posada en marxa d'un projecte 
sonor, de ràdio, audiovisual o espectacle, tenint en compte els condicionants tècnics 
tals com característiques del local, tecnologies i equips necessaris, i abast del 
projecte, entre d'altres, a partir de la lectura del seu guió, llibret o full d’especificacions 
tècniques (rider). 

1.3. Avalua les necessitats tècniques i organitzatives d'un projecte de sonorització 
d'instal·lacions fixes en recintes delimitats (sales de convencions, discoteques, teatres 
o auditoris, entre d’altres), segons la determinació de la manera d'ús del sistema de 
so, el tipus i condicionants de la instal·lació, el tipus i característiques del local i la 
normativa específica que cal aplicar en el projecte. 

1.4. Estableix els processos i fases necessàries (preproducció, captació, enregistrament, 
postproducció, masterització i reproducció), per a dur a terme el projecte i per a la 
consecució del producte acabat. 

1.5. Valora els elements narratius tals com escenes, tipologia de plans sonors i transicions, 
especificant el nombre  i característiques de les fonts sonores, els efectes sonors, el 
seu tractament específic i la seva durada. 

1.6. Realitza un pressupost màxim dels elements tècnics necessaris per a la posada en 
marxa del projecte, a partir de les configuracions tecnològiques que cal utilitzar, tals 
com els formats d'enregistrament i reproducció, el nombre de taules de mescles i els 
requisits de les estacions de treball, entre d'altres. 

 
Continguts 
 
1. Definició dels requeriments del projecte. 
 

1.1. Projecte tècnic de so segons les característiques tècniques (rider) i comunicatives de 
l'obra: guió audiovisual, guió radiofònic i llibret teatral. Gèneres audiovisuals. 

1.2. Projectes tècnics d'esdeveniments i espectacles musicals en viu.  
1.3. Projectes tècnics de sonoritzacions d'instal·lacions fixes en recintes delimitats. 

Discoteques. Sales de teatre. Normativa.  
1.4. Avaluació de necessitats tècniques de l'equipament. Requeriments tècnics segons el 

tipus d’esdeveniment, la naturalesa de l’espai (interior o exterior) i l’aforament.  
1.5. Tecnologies de so digital.  
1.6. Diagrames de flux de programes audiovisuals i radiofònics. 
1.7. Fases de la producció de so en programes audiovisuals, radiofònics,  esdeveniments 

en directe i enregistraments musicals.   
1.8. Diagrames de flux d'esdeveniments en directe i enregistraments musicals. 
1.9. Processos i fases necessàries per a dur a terme un projecte de so (preproducció, 

captació, enregistrament, postproducció, masterització i reproducció). 
1.10. Relació entre tipologia de plans d’imatge i plans sonors.  
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1.11. Tècniques d’elaboració d’un pressupost a partir de les característiques tècniques i 
comunicatives d’una obra. 

 
 
CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles 
 
Mòdul professional 6: Recursos expressius audiovisuals i escènics. 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 11 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Elements de llenguatge audiovisual. 33 hores 
UF 2: Tècniques de realització audiovisual i posada en escena. 39 hores 
UF 3: El guió audiovisual. 27 hores 
UF 4: Elements de llenguatge escènic i d’espectacles. 33 hores 
 
 
UF 1: Elements de llenguatge audiovisual.  
Durada: 33 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Valora els recursos expressius utilitzats en produccions audiovisuals relacionant les seves 

característiques funcionals amb la consecució dels objectius comunicatius del projecte. 
 

1.1. Especifica la tipologia de gènere, la intencionalitat comunicativa i els codis expressius 
emprats en la realització de diferents productes audiovisuals, a partir de seu visionat i 
anàlisi. 

1.2. Estableix les característiques expressives de la imatge fixa i mòbil i les seves qualitats 
plàstiques, funcionals, semàntiques i tècniques en composicions fotogràfiques i 
productes audiovisuals. 

1.3. Estima les conseqüències comunicatives que la utilització formal i expressiva de 
l'enquadrament adoptat, l'angle de càmera i els seus moviments introdueixen en la 
resolució de diverses situacions audiovisuals. 

1.4. Relaciona el valor expressiu i comunicatiu dels conceptes espacials de la imatge tals 
com el camp, el fora de camp i els moviments intern i extern dels plànols, amb la 
interpretació del relat audiovisual. 

1.5. Estableix les repercussions expressives i funcionals que l'adopció d'unes o altres 
formes de composició aporten respecte a la comprensió i interpretació, per part de 
l'espectador, de diferents escenes enquadrades. 

1.6. Determina les conseqüències comunicatives resultants de l'aplicació de diferents 
tècniques de manipulació a missatges d'imatge fixa i audiovisual. 

 
Continguts 
 
1. Valoració dels recursos expressius del llenguatge audiovisual. 
 

1.1. La percepció de la realitat. Tipus de percepció. Figura i fons. 
1.2. Metodologia d'anàlisi dels gèneres audiovisuals: 

1.2.1. Característiques dels gèneres cinematogràfics, videogràfics i televisius. 
1.2.2. Característiques dels gèneres multimèdia  i videojocs. 
1.2.3. Els gèneres new media: internet, telèfons mòbils, altres  pantalles. 

1.3. Tècniques de creació de missatges a partir de l'estudi de les característiques bàsiques 
de la imatge: 

1.3.1. Iconicitat-abstracció.  
1.3.2. Simplicitat-complexitat.  
1.3.3. Monosèmia-polisèmia.  
1.3.4. Originalitat-redundància. 
1.3.5. Denotació-connotació. 

1.4. Tècniques de fragmentació de l'espai escènic: 
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1.4.1. Pla, presa, escena i seqüència. 
1.4.2. Tipologia i característiques del pla. 
1.4.3. Tècniques de planificació de l’escena. 

1.5. El moviment en l'anàlisi i construcció de missatges audiovisuals: 
1.5.1. Tipologia de moviments de càmera. 
1.5.2. Execució de panoràmiques, tràvelings i escombrats. 
1.5.3. Valor expressiu de l’angulació de la càmera. 

1.6. Procediments de construcció de geografies suggerides. El camp i el fora de camp. 
Manifestacions i potencialitat del fora de camp. 

1.7. Equilibri estàtic i dinàmic en la composició. Finalitats i funcions de la composició. Tipus 
de composició. 

1.8. Tècniques de composició aplicades a la realització de productes audiovisuals. 
1.9. Manipulació, ideologia i persuasió. Procediments de manipulació audiovisual. 
1.10. Metodologia d'anàlisi de productes audiovisuals. 

 
 
CFGS d'Animacions 3D Jocs i Entorns Interactius 
 
Mòdul professional 8: Realització del muntatge i postproducció d'audiovisuals. 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Configuració i manteniment dels equips. 25 hores 
UF 2: Realització de la postproducció. 50 hores 
UF 3: Generació i introducció d’efectes. 32 hores 
UF 4: Processos per a l’acabat i generació del màster. 25 hores 
 
 
UF 2: Realització de la postproducció.  
Durada: 50 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Realitza el muntatge/postproducció de productes audiovisuals, aplicant les teories, codis i 

tècniques de muntatge i avaluant la correspondència entre el resultat obtingut i els 
objectius del projecte. 

 
1.1. Realitza muntatges complexos, involucrant diversos senyals de vídeo i àudio i aplicant 

transicions, efectes visuals i de velocitat variable, coherents amb la intencionalitat 
narrativa del projecte. 

1.2. Opera amb destresa els sistemes de muntatge i postproducció així com els equips de 
registre i reproducció de vídeo i de procés de senyal. 

1.3. Realitza l'homogeneïtzació de formats de fitxer, resolució i relació d'aspecte dels 
continguts (media). 

1.4. Sincronitza imatges amb el seu àudio corresponent a partir de marques d'imatge i so 
de les claquetes o de qualsevol altra referència. 

1.5. Construeix la banda sonora d'un programa incorporant múltiples bandes d'àudio 
(diàlegs, efectes sonors, músiques, locucions) realitzant l'ajust de nivells i aplicant 
filtres i efectes. 

1.6. Aplica adequadament un offset de codi de temps en una edició i verifica la qualitat 
tècnica i expressiva de la banda sonora i la seva perfecta sincronització amb la imatge 
i, en el seu cas, assenyala les deficiències. 

1.7. Verifica la correspondència entre el muntatge realitzat i la documentació del 
rodatge/enregistrament detectant els errors i manques del primer muntatge i proposant 
les accions necessàries per a la seva resolució. 

1.8. Valora els resultats del muntatge considerant el ritme, la claredat expositiva, la 
continuïtat visual i la fluïdesa narrativa, entre altres paràmetres, i realitza propostes 
raonades de modificació. 
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2. Prepara els materials destinats a l'intercanvi amb altres plataformes i empreses externes, 
reconeixent les característiques dels estàndards i protocols normalitzats d'intercanvi de 
documents i productes audiovisuals. 

 
2.1. Elabora llistats de localització dels mitjans i documents que intervenen en el muntatge 

amb indicació del contingut, el suport d'emmagatzemament i la ubicació del mateix. 
2.2. Classifica, etiqueta i emmagatzema tots els mitjans i documents necessaris per a 

l’intercanvi. 
2.3. Verifica la disponibilitat dels suports d'intercanvi de mitjans i realitza les conversions 

de format pertinents 
2.4. Redacta les ordres de treball i els informes de requeriments tècnics per als laboratoris 

d'empreses externes encarregades de l'escannejat de materials, generació d'efectes 
d'imatge, animacions, infografia i retolació, entre altres processos. 

2.5. Redacta les ordres de treball i els informes de requeriments tècnics per a laboratoris 
d'empreses externes encarregades del conformat de mitjans i el tall de negatiu, 
duplicació de suports fotoquímics, tiratge de còpies d'exhibició/ emissió, obtenció del 
màster i de còpies de visionat. 

2.6. Expressa amb claredat i precisió els requeriments específics de cada encàrrec. 
2.7. Aplica en la redacció de les ordres de treball i informes, els protocols normalitzats 

d'intercanvi de documents i productes audiovisuals. 
2.8. Estableix un sistema per a la comparació dels materials processats per proveïdors 

externs, tals com efectes, bandes de so i materials de laboratori, entre altres, amb les 
ordres de treball elaborades, i per valorar l'adequació dels resultats a les mateixes. 

 
Continguts 
 
1. 1.Realització del muntatge i postproducció de productes audiovisuals. 
 

1.1. Operació de sistemes de muntatge audiovisual. 
1.1.1. Edició no lineal. 
1.1.2. Edició virtual amb dispositius d'enregistrament i reproducció simultània en suports 

d'emmagatzemament d'accés aleatori. 
1.2. El procés de muntatge. 

1.2.1. Recopilació de continguts (media). 
1.2.2. Homogeneïtzació de formats i relació d'aspecte. 
1.2.3. Muntatge en la línia de temps. 
1.2.4. Criteris de selecció del pla i ajust del temps.  
1.2.5. Manteniment de la continuïtat.  
1.2.6. Valor expressiu dels signes de puntuació i de transició. 
1.2.7. Construcció de la banda sonora. 
1.2.8. Sincronisme dels plans visuals i sonors.  

1.3. Aplicació de les teories i tècniques del muntatge audiovisual en la resolució de 
projectes. 

1.4. Procediments d'avaluació del muntatge. 
 
2. Preparació dels materials destinats a l'intercanvi amb altres plataformes i empreses 

externes. 
 

2.1. Documents d'intercanvi. 
2.2. Sistemes i protocols d'intercanvi de material. 

2.2.1. Documents gràfics i infografia. 
2.2.2. Animacions 2D i 3D. 
2.2.3. Intercanvis de materials analògics (electrònics i fotosensibles). 
2.2.4. Intercanvis internacionals: àudio, subtítols i retolacions. 

2.3. Tècniques de classificació, identificació i emmagatzemament de mitjans. 
2.4. Suports i formats d'intercanvi entre plataformes. Estàndards d’intercanvi de decisions 

d’edició: 
2.4.1. EDL (llistat de decisions d’edició), XML (llenguatge d’etiquetatge extensible), 

altres. 
2.4.2. Documents basats en estàndards d’intercanvi de decissions d’edició. 



Elaboració d’una metodologia d’ensenyament de la narrativa audiovisual mitjançant vídeo interactiu 
per a cicles formatius d’imatge i so. 
 

9 

2.4.3. Importació i conformat de dades i materials d’intercanvi. 
2.5. Suports i formats d'intercanvi per a postproducció de so. 

 
 
CFGS de Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles 
 
Mòdul professional 1: Planificació de la realització en cinema i vídeo. 
Durada: 132 hores 
Hores de lliure disposició: 33 hores 
Equivalència en crèdits ECTS: 9 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Planificació de la realització. 40 hores  
UF 2: Guió i càsting. 30 hores 
UF 3: Posada en escena. 26 hores 
UF 4: Recursos de producció i pla de rodatge. 36 hores 
 
UF 1: Planificació de la realització. 
Durada: 40 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Realitza la planificació expressiva de seqüències audiovisuals aplicant codis i tècniques 

estandarditzades de llenguatge audiovisual aconseguint els objectius comunicatius 
requerits. 

 
1.1. Analitza la tipologia de gènere, la intencionalitat comunicativa i els codis expressius 

emprats en la realització de diferents productes audiovisuals. 
1.2. Valora les conseqüències comunicatives de la utilització expressiva de l'enquadrament 

adoptat, l'angle de càmera i els seus moviments en la resolució de diversos projectes 
audiovisuals. 

1.3.  Relaciona el valor expressiu i comunicatiu d'una seqüència audiovisual amb els 
aspectes espacials de la imatge tals com el camp, el fora de camp i el moviment intern 
i extern dels plans. 

1.4.  Justifica les repercussions expressives i funcionals que l'adopció d'unes o altres 
formes de composició aporten respecte a la comprensió i interpretació de diferents 
seqüències audiovisuals. 

1.5. Aplica les tècniques de realització de continuïtat en la resolució de seqüències 
audiovisuals amb desplaçament d'un subjecte i amb preses d'un, dos o més 
personatges. 

1.6. Analitza el valor funcional, expressiu i comunicatiu dels recursos sonors emprats en la 
construcció de la banda sonora d'una producció audiovisual. 

1.7. Dissenya l'estructura expressiva de la banda sonora d'un producte audiovisual donant 
resposta als seus requisits comunicatius. 

 
Continguts  
 
1. Planificació expressiva de seqüències audiovisuals. 
 

1.1. Articulació de la imatge en moviment: enquadrament,  valor expressiu de l’ escala de  
plans.  

1.2. Angles de càmera. 
1.3. Escenes i seqüències. 
1.4. Procediments d'articulació de l'espai/temps en el relat.  
1.5. El·lipsis i transicions entre plans.  
1.6. Tipus de transicions: tall, fosa, desenfocament , cortinetes i altres. 
1.7. Formats de pantalla i el seu potencial expressiu.  
1.8. Tècniques de fragmentació de l'espai escènic audiovisual. 
1.9. El moviment de càmera i del referent en l'anàlisi i construcció de missatges 

audiovisuals.  
1.10. Tipus de panoràmiques. 
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1.11. Desplaçaments físics de la càmera , tràvelings, grues, estabilitzadors de càmera, 
(steadycamp) i altres i el seu potencial  expressiu. 

1.12. Moviments òptics o zooms. 
1.13. Us expressiu de la profunditat de camp 
1.14. Us expressiu d’objectius de diferent distància focal. 
1.15. Procediments de construcció de geografies suggerides: camp i fora de camp.  
1.16. Tipus d’imatges i el seu valor descriptiu, simbòlic, metafòric i altres. Contingut 

denotatiu i contingut connotatiu, relació entre la forma i el contingut. 
1.17. Funcions de la imatge en els diferents mitjans de comunicació 
1.18. Tècniques de composició aplicades a la realització de productes audiovisuals: 

1.18.1. El punt la línia, la perspectiva 
1.18.2. Funcions de la composició.  
1.18.3. Tipus de composició, lleis.  
1.18.4. Harmonia, tensió. 
1.18.5. Pes visual d’un element: mida, forma, color, textura, posició i altres. 
1.18.6. Composició segons les mirades i la direcció del subjecte. 
1.18.7. Recorregut visual i centre d’interès. 

1.19. Tècniques de manteniment de la continuïtat (racord) en els relats audiovisuals: 
continuïtat  narrativa, perceptiva, formal, de moviment, d'acció, de direcció, 
d’il·luminació, de vestuari, d’atretzo i  altres.  

1.20. Ritme i muntatge 
1.21. Tècniques de realització audiovisual aplicades a la resolució d'interaccions i 

situacions amb diferent nombre de personatges: 
1.21.1. Pla mestre. 
1.21.2. Eix de l’acció 
1.21.3. Eix de la càmera i eix òptic. 
1.21.4. Preses creuades. 
1.21.5. Esquema d’enregistrament amb tres posicions de càmera. 
1.21.6. Regla dels 30/40 graus. 
1.21.7. Enregistrament d’interaccions entre diversos personatges en espais i 

situacions diverses. 
1.21.8. Enregistrament d’escenes amb moviment dels subjectes. 
1.21.9. Us objectiu de la càmera, us subjectiu. 

1.22. Funcionalitat, expressió i comunicació dels recursos sonors d'una producció 
audiovisual. 

1.22.1. Plans sonors.  
1.22.2. Musica, diàlegs, efectes de so. Valor expressiu i funcions. 
1.22.3. La banda sonora d'un producte audiovisual.  
1.22.4. Funcions de la banda sonora. 
1.22.5. Silenci i transicions. 
1.22.6. Musica diegètica i extra diegètica. 
1.22.7. Teoria de l’ambientació sonora i musical. 
1.22.8. Estereofonia i quadrifonia. 
1.22.9. Ritme sonor.  
1.22.10. Fidelitat.  
1.22.11. Espai sonor i perspectiva.  
1.22.12. Temps sonor: so diegètic i no diegètic.  
1.22.13. Poder expressiu i comunicatiu dels diferents components de la banda 

sonora.  
1.22.14. Teoria de l'ambientació sonora i musical. 
1.22.15. Atributs bàsics del so i percepció auditiva 
1.22.16. Elements i funcions de la banda sonora. 
1.22.17. La creació i fonts d’efectes sonors, tècniques, llibreries d’efectes, altres. 

1.23. Característiques i codis dels gèneres cinematogràfics, videogràfics, multimèdia, 
internet, telèfons mòbils i altres dispositius: 

1.23.1. Identificació de diferents tipus de programes per contingut, forma, durada, 
intencionalitat, públic (target) i mitjà de difusió. 

1.23.2. Creació i evolució del llenguatge de la imatge en moviment en el cinema, 
documental. televisió, publicitat i altres pantalles. 
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1.23.3. Escoles, autors ,moviments i corrents artístics i les seves aportacions 
estètiques  i socials. 

1.23.4. Cinema mut, cinema sonor. 
1.23.5. Audiovisuals interactius 
1.23.6. Produccions en 3D i les seves especificats. 
1.23.7. Anàlisi i avaluació  crítica de produccions audiovisuals 

 
 
Mòdul professional 3: Planificació de la realització en televisió. 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 10 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Estructura televisiva. 34 hores 
UF 2: Escaletes de TV i pla de treball. 26 hores 
UF 3: Gestió dels recursos per a un programa de televisió. 24 hores 
UF 4: Planificació multicàmera de la posada en escena. 48 hores 
 
 
UF 1: Estructura televisiva.  
Durada: 34 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
 
1. Defineix les característiques i el format d'un programa de televisió aplicant recursos del 

llenguatge audiovisual segons la tipologia del gènere i les possibilitats d'ubicació a la 
graella de programes d'una televisió. 

 
1.1. Defineix el gènere televisiu del projecte de programa aplicant les qualitats i opcions de 

la programació predefinida d'una emissora de televisió a les idees i a tractaments 
inicials del projecte. 

1.2. Defineix  els objectius d'un projecte de programa a partir de la consideració de la seva 
audiència potencial, els mitjans d'emissió, les franges horàries, les expectatives 
publicitàries o la possible justificació de servei públic. 

1.3. Elabora la fitxa tècnica d'un programa de televisió, a partir de l'estudi de la seva 
estructura, codis de realització emprats en la seva construcció, recursos humans i 
tècnics emprats, i l’anàlisi detallat de tots els elements que el conformen. 

1.4. Determina els recursos del llenguatge audiovisual a utilitzar en la posada en marxa 
d'un projecte de programa de televisió especificant, els usos expressius de 
l'enquadrament i la composició emprats, així com els recursos de so i d'il·luminació. 

1.5. Desenvolupa l'escaleta matriu d'un programa de televisió a partir del desenvolupament 
de la seva estructura i continguts. 

1.6. Determina l'estructura, el ritme i els recursos narratius a utilitzar en la realització del 
programa. 

 
2. Planifica i controla els temps d'emissió, publicitat i autopromoció en processos de 

continuïtat televisiva diferenciant els usos funcionals dels elements que conformen aquests 
espais i la seva relació amb la programació de l'emissora. 

 
2.1. Documenta mitjançant escaletes i informes la totalitat dels components audiovisuals 

de l'emissió diària d'una emissora de televisió, aplicant criteris funcionals i 
organitzatius del control de continuïtat. 

 
2.2. Especifica mitjançant un sistema d'identificació cada un dels blocs que componen un 

programa de televisió així com el seu punt d'inici i d'acabament. 
 

2.3. Estableix un sistema per identificar les autopromocions d'una emissora o canal de 
televisió valorant la seva repercussió en el còmput total del temps de programació i 
emissió. 
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2.4. Especifica un sistema d'emissió de blocs publicitaris en una emissora de televisió 
compatible amb la normativa legal sobre emissió de publicitat en televisió. 

 
2.5. Estableix un sistema per identificar les capçaleres i ràfegues d'entrada i sortida a 

publicitat valorant la seva repercussió en el còmput total del temps de programació i 
emissió. 

 
Continguts 
 
1. Definició de les característiques i el format d’un programa de televisió: 
 

1.1. Tipus d’empreses de televisió: plataformes, emissores, productores i empreses de 
servei. Titularitat. Àmbit nacional, autonòmic i local. La publicitat a televisió.  

1.2. L’ organigrama funcional dels departaments i àrees de treball. 
1.3. Gèneres televisius i formats: informatius, reportatges, documentals, debats, 

magazines, retransmisions, musicals i ficció. 
1.4. L'evolució dels programes de televisió per les seves característiques empresarials, 

temàtiques i tècniques 
1.5. Fases i desenvolupament del procés de producció a la televisió.  
1.6. Identificació de les funcions i el recursos humans de les cadenes de televisió en cada 

departament, relacionant-los amb la producció dels diferents tipus de programes. 
1.7. Valoració dels materials tècnics de captació i registre d'imatge adients per a un 

projecte en funció de les seves prestacions tècniques. 
1.8. Il·luminació i so expressiu com a recursos del llenguatge audiovisual. 
1.9. L’ús dels recursos narratius a la realització a televisió. 
1.10. El guió de televisió i l’escaleta de programa. 
1.11. Models de realització a televisió: programa en directe, directe diferit, enregistrament 

per blocs, retransmisió en directe i retransmissió diferida. 
1.12. Tècniques de programació a televisió. Graella, estratègies i tècniques. 
1.13. Característiques de l’audiència i estudis. 
1.14. Metodologia d’anàlisi d’un programa de televisió. 

 
2. Control de temps d’emissió, publicitat i autopromoció en la continuïtat de televisió: 

2.1. Tècniques d’elaboració de l’escaleta de continuïtat. 
2.2. Els elements de puntuació en la continuïtat de televisió.      
2.3. Altres productes audiovisuals: publicitat, cartes d'ajust, transicions, altres. 
2.4. Connexions i desconnexions territorials. 
2.5. Gestió i documentació de mitjans audiovisuals en la continuïtat de televisió. 
2.6. Operació d’equips de continuïtat de televisió. 
2.7. Operacions d’edició finals sobre programes i peces a emetre. 
2.8. Comunicacions i ordres per la continuïtat en emissions de televisió. 
2.9. Previsió d’incidents en la continuïtat de televisió. 
2.10. Normativa legal sobre emissió de publicitat a la televisió. 

 
 
Mòdul professional 5: Planificació del muntatge i postproducció d'audiovisuals. 
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
Equivalència en crèdits ECTS: 11 
Unitats formatives que el componen: 
UF 1: Teoria i tècnica del muntatge. 40 hores 
UF 2: Formats i equips de postproducció. 22 hores  
UF 3: Preparació i captura dels materials de muntatge. 35 hores 
UF 4: Tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme. 35 hores 
 
 
UF 1: Teoria i tècnica del muntatge.  
Durada: 40 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació 
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1. Avalua les característiques comunicatives, expressives i tècniques del projecte de 

muntatge a partir de l'anàlisi de la seva documentació, valorant les tècniques de muntatge 
idònies per a la consecució dels seus objectius. 

 
1.1. Diferencia les característiques definitòries de les principals teories i tècniques del 

muntatge audiovisual valorant el seu recorregut històric i la seva aplicació a la 
resolució d'un projecte. 

1.2. Valora les conseqüències de l'aplicació correcta o incorrecta de les tècniques de 
manteniment de la continuïtat (narrativa, perceptiva, formal, de moviment, d'acció, de 
direcció, entre d'altres), a la resolució del muntatge d'un projecte audiovisual. 

1.3. Justifica les alternatives possibles en el muntatge d'un producte audiovisual, a partir 
de la valoració del tractament del temps, de l'espai, de la idea o contingut i de la banda 
sonora. 

1.4. Especifica els objectius del projecte audiovisual, determinant el format de treball i els 
procediments tècnics més aconsellables per dur a terme el muntatge. 

1.5. Decideix les característiques específiques de ritme intern i extern a incorporar durant 
el muntatge del projecte audiovisual, valorant les seves repercussions en la fase de 
muntatge. 

1.6. Determina el número i característiques dels efectes tècnics a incorporar en el 
muntatge d'un producte audiovisual, que compten amb requeriments específics 
realitzats en la fase de rodatge/enregistrament. 

1.7. Llista les preses que requereixen un procés de muntatge específic preveient les 
solucions de muntatge a realitzar. 

1.8. Recopila totes les decisions relatives a la valoració de les característiques 
comunicatives, expressives i tècniques per al muntatge d'un projecte audiovisual, en 
un document o catàleg de processos. 

 
 
Continguts 
 
1. Avaluació de les característiques comunicatives, expressives i tècniques del projecte de 

muntatge: 
 

1.1. El muntatge. 
1.1.1. Tractament del temps, l'espai i la idea o contingut en el muntatge. 
1.1.2. Evolucions teòriques del muntatge. 
1.1.3. La banda sonora en el muntatge. 
1.1.4. Manteniment de la continuïtat en el muntatge. 
1.1.5. Tipus de guions de muntatge i documentació auxiliar (estructura, codis i 

simbologia utilitzada). 
1.2. Aplicació de tècniques de muntatge. 

1.2.1. Seqüències de muntatge. 
1.2.2. Muntatge d'escenes de diàleg. 
1.2.3. Muntatge d'escenes d'acció. 
1.2.4. Muntatge de documentals. 
1.2.5. Articulació del suspens. 
1.2.6. Tècniques de fragmentació extrema i ruptura de normes. 
1.2.7. Ús expressiu del jump cut i d’altres tècniques de muntatge. 

1.3. Efectes tècnics de muntatge i la seva implicació en la fase de rodatge. 
 
 


