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Annexos. 

ANNEX 1 
Mapa representatiu de la densitat demogràfica en el territori català. 

 
 
 
ANNEX 2 
Mapa de mitjans de comunicació digital a Catalunya. 
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ANNEX 3 
Gràfica extreta de la tercera onada de l’estudi de l’EGM, de febrer a novembre de 2016. 
Disponible en línia a: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html 
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ANNEX 4 
 
Gràfica 01. Percentatge de professrs que diuen usar amb freqüència o en tots  o casi tots 
els periodes lectius, cada una de les pràctiques docents que s’indiquen en el grup escollit 
durant l’any acadèmic. 

     

  
 
Gràfica 02. Proporció de professors que usen o no pràctiques actives d’ensenyament. 
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ANNEX 5 

Resultats d’aprenentatge i continguts dels les unitats formatives integrades en el projecte. 

Mòdul professional 2: Captació i enregistrament de so  
Durada: 132 hores  
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
--------- 
UF 1: Sistemes de captació de so. 40 hores  
UF 2: Configuració del sistema de captació de so en produccions audiovisuals. 26 hores 
UF 3: Captació de so en produccions audiovisuals. 33 hores 
UF 4: Captació de so en directe. 33 hores 
 

UF 1: Sistemes de captació de so. Durada: 40 hores  

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

1. Realitza l'ajust de la microfonia convencional en l'espai escènic, seguint els requisits 
del projecte i valorant les característiques de la font sonora, l'espai de treball i 
l'optimització dels equips.	  

 
1.1. Situa els micròfons a l'escenari, plató o exterior, segons criteris de directivitat, 

sensibilitat, tipus de so que cal captar (referència, directe, wildtrack i efectes, 
entre d'altres), facilitant el treball d'artistes i altres equips tècnics. 

1.2. Orienta els micròfons a l'escenari, ajustant i comprovant la seva captació, a fi 
d'evitar la transmissió de vibracions als mateixos i a la captació de freqüències 
espúries a través del cable, i assegurant no interferir amb el moviment dels 
personatges ni amb la posada en escena. 

1.3. Aplica solucions tècniques que eviten l'aparició de problemes de retroalimentació 
i interferència de fase acústica, considerant el disseny de so, les fonts de so 
desitjades i no desitjades i la situació dels micròfons, entre altres aspectes. 

1.4. Comprova el funcionament de fonts d'alimentació (phantom, acumuladors i 
adaptadors per a receptors, entre altres elements), commutadors On-Off, filtres, 
atenuadors i selectors de directivitat dels micròfons on correspon, abans de 
procedir a la captació. 

1.5. Aplica els accessoris paravents, antipop, suspensions, pinces, pistoles i perxes, 
als micròfons que els requereixin, segons el tipus de captació. 

 

2. Realitza l'ajust dels sistemes de microfonia sense fil, analitzant les característiques de 
l'acció i dels personatges i aplicant la normativa de radiofreqüència per a la captació 
del so.	  

 
2.1. Ajusta la freqüència de cadascun dels sistemes de microfonia sense fil per evitar 

possibles interferències i solapaments entre ells o procedents d'equips digitals, 
ordinadors, telèfons mòbils i radars, entre altres elements interferents. 

2.2. Comprova el compliment de la normativa de radiodifusió vigent sobre assignació 
de freqüències allà on té lloc l'esdeveniment, consultant la documentació 
oportuna. 

2.3. Ajusta els guanys d'àudio dels transmissors de petaca i de mà, així com el guany 
d'àudio de sortida del receptor. 

2.4. Connecta el micròfon (càpsula) al transmissor (petaca), col·locant-lo al lloc més 
apropiat del personatge i evitant problemes creats per fregaments de vestuari, 
suor, contactes amb la pell i mobilitat de l'acció, entre d'altres. 

2.5. Marca micròfons sense fil i les seves petaques, receptors i cables, per a facilitar 
la seva identificació i operació durant l'ús dels sistemes. 

2.6. Coordina la instal·lació dels sistemes de microfonia sense fil amb les necessitats 
de sastreria i perruqueria per evitar que siguin visibles o apareguin en imatge. 
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Continguts: 

1. Ubicació, verificació i ajust de la microfonia convencional en l'espai escènic.	  
 
 Camp lliure i camp reverberant. 

1.1. Funcionament de micròfons segons el principi de transducció acústic-mecànic: 
segons la transducció mecànica-elèctrica. 

1.2. Característiques dels micròfons. Directividad, relació senyal-soroll, resposta en 
freqüència, sensibilitat i impedància. 

1.3. Interpretació de la documentació tècnica dels micròfons. 
1.4. Connexionat i alimentació dels micròfons. Bateries, carregadors i fonts 

d'alimentació (adaptadors).  

1.5. Precaucions en la manipulació de micròfons. 
1.6. Commutadors situats en el propi micròfon: filtres, atenuadors i selectors de 

directivitat.  

1.7. Accessoris dels micròfons:  
1.7.1. Suports de terra i sobretaula, pinces, suspensions, pèrtigues, filtres antipop i 

paravents, entre d'altres 
1.7.2.  Utilització, col·locació i muntatge, manipulació i operativa professional. 
1.7.3.  Manuals d'operació dels micròfons. 
1.8. Tècniques de captació de so i característiques operatives: referència, directe, 

wildtrack, efectes i ambients, entre d’altres. 
1.9. Tècniques d'emplaçament i direccionament dels micròfons respecte a les fonts 

sonores. 
1.10. Fase acústica. Polaritat elèctrica. 
1.11. Plans sonors en la captació. 

 
2. Preparació, col·locació, ajust i operació dels sistemes de microfonia sense fil: 
 

2.1. Transmissió i recepció. 
2.2. Antenes. Anàlisi de les característiques de les antenes emissores, receptores i 

els seus accessoris. 
2.3. Bandes de freqüències VHF i UHF. 
2.4. Modulació del senyal: AM i FM. 
2.5. Sistemes de micròfons sense fil. Descripció i tipus. Avantatges i inconvenients de 

l'ús dels mateixos. Interpretació de les seves característiques. 
2.6. Ajustos de la freqüència en sistemes sense fil. 
2.7. Correcció d'interferències. Estudi de problemes o contingències tipus. 
2.8. Ajustos del guany en sistemes sense fil. 
2.9. Tipus de càpsules de micròfons lavaliers i formes de fixació (diadema, suports 

magnètics, de clip, entre d’altres). 
2.10. Operació de preparació i marcat de sistemes de microfonia sense fil. 
2.11. Normativa de radiofreqüència a Espanya.	  

 

 
UF 4: Captació de so en directe.  

Durada: 33 hores 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

 
1. Realitza el control tècnic de l'enregistrament en viu i en directe, avaluant la qualitat del 

senyal captat i considerant els possibles canvis o contingències a l'escenari, a fi de 
garantir la màxima qualitat en la gravació de so. 

 
1.1. Selecciona l'entorn tècnic més apropiat per a l'enregistrament, segons les 

característiques acústiques de l'espai i d'acord als objectius del projecte. 
1.2. Tracta acústicament l'entorn, aïllant i condicionant els espais requerits per 
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aconseguir la captació i enregistrament d'un so exempt de sorolls aliens a la 
producció. 

1.3. Monitoritza els senyals, primer individualment, per comprovar que mantenen la 
qualitat requerida, i després combinades entre si, per assegurar que no hi ha 
problemes de fase, que els nivells són correctes i la distorsió mínima, entre altres 
paràmetres que cal considerar. 

1.4. Aplica els processadors necessaris (freqüència, dinàmica i temps), ajustant els 
paràmetres dels mateixos per resoldre les situacions crítiques que poden 
plantejar-se. 

1.5. Resol els imprevistos sorgits durant el control de l'enregistrament, compensant 
els canvis bruscos de nivell produïts per la manipulació de la microfonia, les 
fallades o les desconnexions fortuïtes d'alguns equips o instruments musicals i les 
variacions del nivell de soroll ambiental, entre d'altres. 

1.6. Optimitza els ajustos de nivells durant el registre, tenint en compte els següents 
passos, processos, fases, transformacions o tractaments al que serà sotmès el 
material gravat. 

1.7. Valida el senyal sonor gravat mitjançant els sistemes d'escolta més adequats i els 
equips de mesura dels paràmetres tècnics del senyal. 

1.8. Genera la documentació relativa als arxius d'àudio, especificant contingut, format, 
qualitat i altres incidències rellevants. 

 

Continguts : 

1. Control tècnic de l'enregistrament de so en viu i en directe.	  
 

1.1. Entorn acústic per a l'enregistrament.  
1.2. Intensitat de les ones de so:  

1.2.1. Relació entre intensitat d'una ona, distància al focus emissor i amplitud de 
l'ona.  

1.2.2. Atenuació i absorció.  
1.2.3. Interval de percepció.  
1.2.4. Ones infrasòniques i ultrasòniques.  

1.3. Mecanisme de formació de les ones sonores: amplitud de desplaçament (ona de 
desplaçament) i amplitud de pressió (ona de pressió).  

1.4. Instal·lació dels accessoris d'adequació acústica per a la presa de so.	  
1.5. Mesura i comprovació de les característiques acústiques de la localització. 
1.6. Adequació de les característiques acústiques dels recintes a les necessitats 

tècniques de la captació del so. 
1.7. Anàlisi de les mesures acústiques realitzades amb sonòmetres, analitzadors, 

RTAs, RT60 i d'altres. 
1.8. Característiques del registre de l'àudio per a produccions audiovisuals. 

Imprevistos habituals durant el procés d’enregistrament. 
1.9. Tècniques microfòniques. 
1.10. Tècniques d'enregistrament i monitoratge del senyal.  
1.11. Tècniques de processat de senyal en la fase d'enregistrament. 
1.12. Utilització de formularis de so (track sheet).  
1.13. Emplenament de la documentació del procés d'enregistrament. 
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Mòdul professional 3: Control, edició i mescla de so 
Durada: 165 hores  
Hores de lliure disposició: 33 hores (UF6) 
UF 1: Ajust d’equips i programari de control, edició i mescla. 33 hores 
UF 2: Configuració de sistemes d’edició de so gravat. 33 hores 
UF 3: Realització i control de la mescla i el processat d’àudio. 41 hores 
UF 4: Muntatge i configuració de monitoratge. 33 hores 
UF 5: Planificació de projectes sonors. 25 hores 
 
UF 2: Configuració de sistemes d’edició de so gravat. 

Durada: 33 hores 
 
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

1. Edita el so gravat aplicant eines de programari en la consecució dels objectius 
comunicatius del projecte.	  

 
1.1. Configura els sistemes informàtics necessaris per l’edició d'arxius de so (targetes 

de so, ordinadors i sistemes de monitoratge de so i imatge), connectant-los amb 
la resta de l'equip necessari per a poder efectuar-ne l’edició. 

1.2. Realitza una còpia de seguretat del material original gravat, assegurant que els 
arxius estiguin físicament desats en un altre dispositiu per a evitar la pèrdua total 
del projecte en cas de fallada dels equips. 

1.3. Valora, mitjançant escolta selectiva, els arxius sonors del projecte, definint els 
instruments o les fonts sonores que necessiten ser editades, confeccionant llistats 
d'arxius i accions que es realitzaran i organitzant-los en carpetes a l'ordinador. 

1.4. Neteja les pistes d'àudio, eliminant els sorolls o sons no desitjables que podrien 
crear problemes en l'edició i mescla del projecte sonor. 

1.5. Edita el projecte sonor, normalitzant els arxius sonors, desplaçant pistes per 
alinear-los en el temps, eliminant els buits del principi i final, tallant i enganxant 
segments de so per a crear una seqüència o pista nova i realitzant foses 
(crossfade) entre pistes. 

1.6. Processa pistes o segments d'àudio, aplicant els efectes específics necessaris 
(compressió, expansió i autotune, entre d'altres) segons els requeriments del 
projecte sonor. 

1.7. Guarda o exporta la mescla final del projecte sonor amb el format més apropiat 
per a la seva posterior reproducció, masterització i arxiu, realitzant-ne una còpia 
de seguretat. 

 

Continguts 
: 
1. Configuració dels sistemes informàtics i edició del so gravat prèviament. 

1.1. Configuració i optimització del sistema operatiu per a l’edició d'àudio digital. 
1.2. Maquinari d'àudio digital: Ordinadors, superfícies de control i reproducció d’àudio 

digital. 
1.3. Targetes i interfícies d'àudio/MIDI. 
1.4. Característiques tècniques i possibilitats.  

1.4.1. Entrades i sortides d'àudio.  
1.4.2. Línies balancejades i no balancejades. 
1.4.3. Connectors: connexions digitals: AES/EBU, SPDIF, entre d’altres. 
1.4.4. Preamplificadors. 
1.4.5. Convertidors AD/DA. 
1.4.6. Sincronització. 
1.4.7. Connexió amb l'ordinador central. 
1.4.8. Nombre de canals en connexions MIDI. 

1.5. Dispositius d'emmagatzematge: disc dur, DVD, CD i memòria USB, entre d'altres. 
1.6. Programaris de còpia de seguretat. Sistemes de recuperació de la informació. 
1.7. Tècniques de valoració d’arxius sonors, confecció de llistats d’arxius i planificació 
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de la feina a partir de l’escolta. 
1.8. Tècniques d'edició d'arxius d'àudio. 

1.8.1. Tipus d’arxiu i canvis de format. 
1.8.2. Funcions de les eines d’edició. 
1.8.3. Selecció i divisió d’arxius. 
1.8.4. Mescla estèreo. 

1.9. Processadors d’àudio i característiques (plugins). 	  
1.9.1. Freqüència, dinàmica, temps. 
1.9.2. Plugins d’aplicació dedicada: Denoiser, deesser,    declicker, 

dehisser, autotune, entre d’altres. 
1.10. Formats digitals estàndards d’àudio (AIF, PCM WAV, entre d’altres). 

 
 
 
Mòdul professional 4: Preparació de sessions de vídeo discjòquei 
Durada: 165 hores  
Hores de lliure disposició: no se n’assignen 
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 5: Tècniques de promoció. 

Durada: 25 hores 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 

1. Promociona les activitats d'una sala d'animació musical i visual o la programació d'una 
emissora de ràdio, valorant la utilització de diferents tècniques d'autopromoció a partir 
de l'establiment d'objectius empresarials. 

	  

1.1. Elabora el dossier promocional del discjòquei, el videojòquei i el lightjòquei, 
resident o convidat, en sales d'animació musical i visual, analitzant les seves 
característiques estilístiques i la seva trajectòria professional i identificant 
possibles reclams publicitaris. 

1.2. Elabora la promoció d'una sessió d'animació musical i visual, identificant reclams 
significatius com discjòqueis, videojòqueis, lightjòqueis, espectacles i ambient de 
la sala i tenint en compte l'antelació necessària, les tarifes, el pressupost 
disponible i el públic pretès. 

1.3. Planifica la promoció de la programació d'una sala d’animació musical i visual, 
descrivint les accions publicitàries de proximitat, en premsa, en ràdio i en mitjans 
audiovisuals, i aplicant criteris de finalitat, abast, mitjans emprats i durada de la 
campanya. 

1.4. Elabora la dinàmica de promoció de la sessió d'animació musical i visual en web i 
xarxes socials, determinant els continguts audiovisuals i gràfics que es difondran i 
potenciant la fidelització de la clientela mitjançant l'activitat en xarxes socials. 

1.5. Determina les tècniques d'autopromoció que s'empraran en l'emissió de 
programes radiofònics musicals, tenint en compte els objectius d'empresa i 
l'audiència potencial. 

 

Continguts: 

1. Promoció d'activitats de sales d'animació musical i visual i de la programació d'una 
emissora de ràdio: 
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1.1. Elaboració d'informació textual per a dossiers promocionals de discjòqueis, 
videojòqueis i lightjòqueis. 

1.2. Identificació de les característiques estilístiques i trajectòries professionals  de 
professionals residents i invitats. 

1.3. Identificació de reclams publicitaris a emprar en la promoció. 
1.4. Promoció de sessions d’animació musical i visual segons tarifes, pressupost 

disponible i públic objectiu. 
1.5. Recopilació i preparació de gràfics i fotografies de caràcter promocional. Criteris 

de selecció estilístics i comunicatius. 
1.6. Tècniques de promoció i comunicació en sessions d'animació musical i visual. 
1.7. Mitjans de difusió i espais publicitaris: premsa, ràdio i accions de proximitat. 
1.8. Promoció de sessions d'animació musical i visual en Internet: lloc web propi, 

blocs, fòrums i xarxes socials. Tècniques de fidelització de la clientela. 
1.9. Planificació i execució d’estratègies d’autopromoció de programes radiofònics 

musicals. 
 
 
Mòdul professional 5: Animació musical en viu 
Durada: 198 hores // Hores de lliure disposició: 33 hores (UF6) 
UF 1: Organització d’arxius d’àudio. 45 hores 
UF 2: Planificació de la sessió. 35 hores 
UF 3: Instal·lació dels equips. 25 hores 
UF 4: Tècniques de mescla en sala. 63 hores 
UF 5: Tècniques de mescla per a programes de ràdio. 30 hores 
 

UF 1: Organització d’arxius d’àudio.  

Durada: 45 hores  

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
 
1. Organiza els arxius d'àudio seleccionats per a la sessió, a partir de la valoració de les 

seves característiques sòniques, estilístiques i musicals. 
 

1.1. Selecciona del catàleg disponible els arxius d'àudio que s'utilitzaran en la sessió, 
atenent a criteris estilístics, temàtics, musicals, d'horari i tipus d'audiència, a partir 
de la seva escolta. 

1.2. Edita les metadades als propis arxius d'àudio, omplint tots els camps requerits 
mitjançant l'aplicació de catalogació i atenent els estàndards de nomenclatura 
ID3. 

1.3. Agrupa els arxius d'àudio seleccionats per a la sessió en carpetes contenidores, 
organitzades per estils o altres criteris d'utilitat, per a la seva utilització en la 
sessió en viu. 

1.4. Selecciona els arxius que necessiten ser editats per normalitzar les seves 
característiques sòniques amb vista a una correcta reproducció. 

1.5. Confecciona diferents llistes de reproducció automàtica amb el material escollit 
per a la sessió, destinades a ser reproduïdes  de forma desatesa sense presència 
del discjòquei. 

 

Continguts: 

1. Organització d'arxius d'àudio:	  
 

1.1. Tipologia i característiques de suports d’àudio analògics: vinil i cinta.	  
1.2. Tipologia i característiques de suports d’àudio digitals:  

1.2.1. CD i DVD. 
1.2.2. Arxius digitals sense comprimir WAV i AIFF. 
1.2.3. Arxius digitals comprimits MP3 i AAC. 
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1.3. Ús i manipulació  d’arxius d’àudio digital per a la preparació de sessions 
d’animació musical. 

1.4. Selecció d’arxius d’àudio del catàleg disponible segons criteris estilístics, 
temàtics, musicals, d’horari i tipus d’audiència, a partir de la seva escolta 

1.5. L’estàndard ID3. 
1.6. Catalogació i nomenclatura d’arxius musicals. Criteris oficials d’ordenació. 

Metadades: títol, intèrpret, autor, segell, gènere, subgènere, durada, il·lustració, 
format i anotacions.	  

1.7. Codis ISRC. 
1.8. Agrupació d’arxius d’àudio en carpetes contenidores segons criteris organitzatius 

per al seu ús en la sessió. 
1.9. Tècniques de normalització de les característiques sòniques dels arxius d’àudio 

per a una posterior reproducció. 
1.10. Realització de llistes de reproducció automàtiques. 	  
1.11. Tipologia, característiques i maneig d’aplicacions de catalogació d’arxius 

d’àudio tals com iTunes, WMP, Winamp i altres. 
 

 

UF 5: Tècniques de mescla per a programes de ràdio.  

Durada: 30 hores  
 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació: 
1. Mescla en directe els arxius d'àudio i la locució corresponent del programa musical de 

ràdio en directe, en difusió hertziana o a través d'Internet, valorant les característiques 
de l'audiència, la durada del programa, l'horari d'emissió i el rang de cobertura.	  

 
1.1. Elabora un guió en el qual es defineix el moment d’emissió i la duració de 

locucions, arxius d'àudio, intersticis publicitaris i intervencions de convidats, 
reflectint en una línea de temps concorde a la duració del programa la irrupció de 
tots ells. 

1.2. Elabora el guió del programa radiofònic que inclou els textos dels comentaris, les 
locucions i les presentacions d'intervinents que acompanyen a les diferents peces 
musicals, aplicant els recursos del llenguatge radiofònic. 

1.3. Ajusta a la taula de mescles els nivells òptims de senyal de les diferents fonts 
d'àudio que s'utilitzaran en el programa, tals com el senyal de microfonia, el 
senyal procedent dels reproductors d'àudio i el senyal procedent de les falques 
publicitàries, monitoritzant una prova de so en auriculars per verificar l’òptim 
funcionament dels components. 

1.4. Realitza les locucions pertinents als talls musicals, seguint les pautes de 
vocalització, ritme i llenguatge radiofònic i mantenint l'estil del programa musical i 
de l'emissora. 

1.5. Mescla en directe les diferents fonts de so, seguint a tota hora les indicacions del 
guió i ajustant-se a la línia de temps prèviament definida. 

1.6. Elabora cortinetes, falques i jingles, emprant efectes sonors d'elaboració pròpia i 
de mediateques i tenint en compte les característiques del programa musical. 

1.7. Genera la versió podcast del programa realitzat en viu, aplicant la conversió 
d'arxius predeterminada, i s'ha allotjat en un servidor per difondre-la mitjançant 
streaming o descàrrega per part d'usuaris. 

 

Continguts: 
1. Mescla en directe dels arxius d'àudio i la locució en el programa de ràdio en directe, en 

difusió hertziana o a través d'Internet:	  
 

1.1. Aspectes tècnics de la comunicació radiofònica.  
1.2. La ràdio  digital i les seves característiques tècniques.	  
1.3. Característiques generals del mitjà radiofònic.	  
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1.4. Models de programació radiofònica: generalista, especialitzada i híbrida. 
1.5. Tipologia de programes musicals en ràdio: radio fòrmula, musical especialitzat i 

magazine. 
1.6. La publicitat en el mitjà radiofònic: falca, publirreportatge, patrocini. 
1.7. El llenguatge radiofònic: materials sonors i no sonors. 
1.8. El codi verbal: veu i llenguatge escrit. 
1.9. Funcions de la música en la comunicació radiofònica. 
1.10. Els plans de so en ràdio: plans espacials de narració, plans de presència, plans 

temporals de narració i plans d’intenció.  
1.11. Tècniques de confecció de guions radiofònics per a programes musicals. 
1.12. Tècniques de locució radiofònica. 
1.13. Característiques tècniques i funcionals del control i de l'estudi de ràdio. 
1.14. Aplicacions professionals d'edició i emissió de programes de ràdio. 
1.15. Tècniques de realització de programes de ràdio a l’estudi: directe i amb 

postproducció. 
1.16. Aplicació i ús de recursos tècnics emprats en la radiodifusió: filtre, eco, 

reverberació, ressonància, cor, marcar el to, play back, camelos, racconto, 
bocadillos i donar el peu, entre d’altres.	  

1.17. Tècniques de realització de cortinetes, falques i jingles mitjançant l’ús de 
recursos d’elaboració pròpia o procedents de mediateques. 

1.18. La ràdio online: requeriments tècnics i funcionament, fonts auditives, 
programari de reproducció, processadors d'àudio, repetidors i reproductors de 
stream, podcast, shoutcast i splitcast. 

 

 

ANNEX 7 

 
 
 

Cables RCA 

 

Cables  jack 

 
 
 

Cables XRL 
(mascle-
femella) 

 
  

Adaptadora 

 
 

Presonus 
StudioLive 
AR16 USB 

 
 
 

 

Presonus 
StudioLive 
AR16 USB 
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Amplificador 
de potència 

 

Amplificador 
per 
instruments 
acústics 

 
Auriculars 

AKG K-271 
MKII 

 
 
 

 

Micròfons 
sense fils 
de mà 
AKG WMS 
40 Mini 
Dual Vocal 

 

 

 

 

ANNEX 6 

Relació de les qualificacions professionals reconegudes per als mòduls que integra el 
projecte d’ABP Ràdio LSM 

Mòdul formatiu Unitats de competència Definció de la qualificació 

MF_2-1396-1111_2 UC_2-1396-11_2 Preparar la infraestructura i col·laborar en la 
programació i promoció de sessions d’aminació 
musical en directe. 

MF_2-1397-1111_2 UC_2-1397-11_2 Realitzar sessions d’animació musical en viu i en 
directe. 

 

 

	  


