
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Arcebispo Xelmírez I 2019/202015015743 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMS Vídeo disc-jockey e son Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMS01Imaxe e son Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1300 Control, edición e mestura de son 92019/2020 188157

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA IGLESIAS SACO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A competencia xeral do título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son consiste en realizar sesións de animación musical e visual en vivo e en directo

e efectuar a captación, a mezcla directa, a gravación e a reprodución do son en todos os tipos de proxectos sonoros.

Como en calquera outra disciplina da FP, a parte procedimental é un elemento determinante na formación do alumnado. Neste caso ademáis

sobresae outro aspecto de suma importancia, a adaptación aos cambios tecnolóxicos, un rasgo que os alumnos deben adquirir para se integrar

cunha capacitación axeitada ao entorno laboral.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Nesta unidade aprenderase a organizar toda a planificación previa a realización do espectáculo ou evento.Planificación do
proxecto sonoro

20 10

2 Nesta unidade aprenderase a axustar os equipos, a configurar a relación máster/escravo, e todos os
parámetros para unha correcta sincronización dos equipamentos de son

Axuste do
equipamento e o
software de control,
edición e mestura

30 18

3 Nesta unidade aprenderemos a realizar e procesar o audio durante o desarrollo en directo do evento.Realización do
proxecto sonoro

58 18

4 Nesta unidades aprenderase todo o relacionado cos monitores; tipos e características técnicas, configuración,
colocación o ecualización.

Montaxe,
configuración e axuste
dos monitores

20 18

5 Nesta unidade aprenderemos todo o relacionado cos sistemas de monitoraxe persoal. Os tipos de auriculares,
as técnicas de limpeza e de colocación, etc.

Axuste da monitoraxe
personal

20 18

6 Nesta unidade aprenderase a manexar un software de edición e mezcla de audio. Previamente aprenderase a
configurar os sistemas informáticos.

Edición de son 40 18
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Planificación do proxecto sonoro 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Planifica a distribución das canles da mesa de mesturas segundo o desenvolvemento e a documentación do proxecto. NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Realizouse a ficha técnica ou rider, as listas de canles de entrada, o plano da situación de intérpretes sobre o escenario, os envíos de monitores, a cantidade e a altura das tarimas, e
outros elementos.

CA2.2 Planificouse o conectouse mediante diagramas de bloques ou listas de canles, asegurando que se cumpran os requisitos técnicos e artísticos do proxecto de son.

CA2.3 Realizouse unha listaxe do equipamento completo (altofalantes, cables, mesas, procesadores, racks, proxectores, pantallas, trípodes, etc.) para a realización dun proxecto sonoro.

CA2.4 Actualizouse a documentación relativa ao proxecto, reflectindo nos manuais de sala, nos diagramas de conexión, nos diagramas de bloques e nos planos todos os cambios e as
modificacións que se produciran.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación artística e técnica do evento.

 Interpretación e realización de diagrama de bloques (conectado).

 Realización da ficha técnica ou rider, listas de canles de entrada, plano da situación de músicos sobre o escenario, envíos de monitores, cantidade e altura de tarimas, etc.

 Técnicas de simplificación de montaxes e operacións.

 Técnicas de mantemento do fluxo da comunicación entre departamentos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Axuste do equipamento e o software de control, edición e mestura 30

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Axusta os equipamentos e o software de control, edición e mestura, aplicando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso de MIDI e os
demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son. SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Axustáronse e calibráronse os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos, atendendo aos parámetros de calidade previstos
(relación sinal/ruído, teito dinámico, dinámica da fonte, etc.).

CA1.2 Seleccionouse o formato do sinal do código de tempo (TC) SMPTE/ EBU, axustando o nivel nos equipamentos que o utilicen e asegurando a súa funcionalidade nos equipamentos.

CA1.3 Configurouse a relación máster/escravo de word clock entre os equipamentos dixitais que o requiran, garantindo a correcta sincronización entre eles.

CA1.4 Realizáronse as conexións entrada/thru/saída de MIDI, programando os equipamentos que o utilicen e asegurando o funcionamento correcto de control destes equipamentos.

CA1.5 Configuráronse as entradas e as saídas da interface de son co software de edición, axustando os niveis no hardware ou no software, e comprobouse o seu correcto funcionamento.

CA1.6 Acendéronse e apagáronse os equipamentos dixitais segundo a orde establecida, comprobando que se inicien correctamente, recoñecendo a xerarquía máster/escravo e evitando
perdas de configuracións ou datos.

CA1.7 Comprobouse que os equipamentos dixitais se comuniquen e se recoñezan na rede, no caso de habela, inspeccionando a súa configuración e as súas conexións.

 CA1.8 Describíronse e identificaronse: os fundamentos e características da tarxetas de son; os fundamentos da codificación de audio analóxico-dixital; os tipos e características dos
formatos de audio dixital; os fundamentos do MIDI e os tipos de equipamos MIDI; os tipos de rede dixital e as súas características; os sinais de sincronización

4.2.e) Contidos

Contidos

 Emprego de códigos de tempo SMPTE/EBU.

 Sincronización con word clock.

 MIDI: MTC.

 Conversión entre códigos.

 Redes de audio dixital.

 Formatos de audio: tipos e características.

 Software de cambios de formato.

 Configuración e optimización do sistema operativo para a edición de audio dixital.

 Hardware de audio dixital.

 Tarxetas e interfaces de audio/MIDI.

 Características técnicas e posibilidades: entradas e saídas de audio, liñas balanceadas e non balanceadas, conectadores, conexións dixitais, preamplificadores, conversores AD/DA,
sincronización, conexión co host e número de canles en conexións MIDI.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Realización do proxecto sonoro 58

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Axusta os equipamentos e o software de control, edición e mestura, aplicando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso de MIDI e os
demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son. NO

RA2 - Planifica a distribución das canles da mesa de mesturas segundo o desenvolvemento e a documentación do proxecto. NO

RA3 - Realiza e controla a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respondendo axiña e eficazmente
ante posibles imprevistos. SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Axustáronse e calibráronse os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos, atendendo aos parámetros de calidade previstos
(relación sinal/ruído, teito dinámico, dinámica da fonte, etc.).

CA2.5 Planificáronse as entradas (pés), consultando o libreto ou guión técnico, e actualizouse en caso necesario, para incluír os cambios de microfonía (segundo o cambio de vestiario), de
planos sonoros, e de entrada de actores, de actrices e outros, para o seu

CA3.1 Ordenáronse, identificáronse e clasificáronse de xeito preciso os materiais de reprodución sonora (CD, DVD, vídeo, ficheiros sonoros, etc.) para a súa mestura en directo ou para a
súa gravación, seguindo a escaleta do espectáculo ou evento.

CA3.2 Realizouse a proba técnica e artística de son e reaxustáronse as ganancias das canles de entrada de cada instrumento ou músico, aplicando posibles atenuacións, realces e
resonancias de determinadas bandas de frecuencia para un sinal dado, e realizando cor

CA3.3 Utilizáronse os procesadores de dinámica e os efectos de tempo, segundo cumpra, controlando o rango dinámico do sinal e situando o sinal no espazo temporal.

CA3.4 Mesturouse o son do proxecto sonoro, realizando operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear ou desmutear canles, panoramizar instrumentos, usar as funcións de PFL
ou solo, monitorizar os niveis dos sinais e realizar a mestura artística, consegui

CA3.5 Realizouse a previsión da acción en situacións complexas, seguindo o guión ou a escaleta, anticipando os eventos próximos e dando o pé de entrada á acción, comunicándollo ao
operador a viva voz ou aplicando códigos de comunicación xestual estandarizados

 CA3.6 Comprobouse a correcta conexión do cableado á mesa identificando os tipos de conectores e cables empregados

 CA3.7 Describíronse e identificáronse os tipos de mesas de mesturas e as súas características.

 CA3.8 Describironse e identificaronse os niveis no rango dinámico do sinal audio, as compoñentes ADSR e as operacións de procesadores de sinal en frecuencia, dinámica e tempo

4.3.e) Contidos

Contidos

 Interpretación e modificación de guións técnicos tipo: guión de mestura.

 Mesas de mesturas. Tipos e características

 0Adestramento auditivo.

  Técnicas de mestura. Premesturas. Mestura básica con insercións e envíos. Elección de plugins.

 Dinámica do sinal e axustes: Sinal dixital-sinal analóxico.Teito dinámico

 Operación de fontes de sinal.

 Preparación de ficheiros informáticos e listas de reprodución (playlist).

 Operación de mesas de mesturas analóxicas e dixitais. Superficies de control.
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Contidos

 Operación de procesadores de sinal: frecuencia, dinámica e tempo.

 Amplificación do son: preamplificadores e amplificadores de potencia.

 Radiación do son: altofalantes e caixas acústicas.

 Resolución de situacións en que non se poida levar a cabo o procedemento establecido.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Montaxe, configuración e axuste dos monitores 20

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza e controla a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respondendo axiña e eficazmente
ante posibles imprevistos. NO

RA4 - Configura e axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia e unha escoita libre de
realimentación, atendendo ás necesidades de protagonistas escénicos. SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

 CA3.6 Comprobouse a correcta conexión do cableado á mesa identificando os tipos de conectores e cables empregados

CA4.1 Garantiuse a escoita dos monitores por cada persoa destinataria (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.), para que dispoñan dunha boa referencia do seu
son.

CA4.2 Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, comprobando a escoita independente por cada persoa destinataria que así o precise (actores e actrices,
intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.).

CA4.3 Realizouse a mestura para cada envío cos sinais que lles sexan necesarios, modificándoo sobre a marcha durante a actuación, en caso necesario, para que o persoal artístico sinta
comodidade co son de referencia.

CA4.4 Axustouse o nivel xeral de cada envío de monitores para asegurar a escoita correcta por cada persoa destinataria (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.),
garantindo que todas teñan unha referencia de escoita óptima.

CA4.5 Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, utilizando diversas técnicas, tales como a selección e a situación da microfonía, a colocación dos
monitores e a modificación da resposta de frecuencia.

 CA4.6 Describironse os tipos de monitores e as súas características

4.4.e) Contidos

Contidos

 Configuración e situación dos monitores de escenario.

 Tipos e características técnicas dos monitores.Elección do monitor axeitado.

 Colocación e angulación dos monitores.

 Configuración dos envíos desde a mesa de mesturas.

 Aplicación de técnicas de mestura para monitores.

 Ecualización dos monitores.

 Aplicación de ecualizadores gráficos e paramétricos.

 Elección de microfonía e monitoraxe para evitar acoples.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Axuste da monitoraxe personal 20

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Axusta os sistemas de monitoraxe no oído para artistas que o necesiten, tendo en conta a súa camuflaxe e a realización da mestura necesaria para que as
persoas intervenientes escoiten con calidade o seu sinal de referencia. SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Comprobáronse as conexións e a operatividade da antena, os auriculares no oído e as petacas receptoras de cada artista, actor ou actriz.

CA5.2 Colocáronse os auriculares no oído da persoa interveniente ou artista e verificouse que os axustes dos auriculares e a petaca queden asegurados, mesmo se o personaxe ten
mobilidade.

CA5.3 Coordinouse a súa colocación coas solucións de xastraría e peiteado, segundo as situacións.

CA5.4 Comprobouse a transmisión e recepción da canle de transmisión e recepción de cada sistema de monitorización no oído.

CA5.5 Axustáronse a mestura e o nivel, de xeito que se garanta a calidade do son transmitido á persoa interveniente ou artista, realizando as probas técnicas necesarias e utilizando outro
equipamento receptor para monitorizar o sinal e comprobar a calidade da m

4.5.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de monitoraxe persoal.

 Vantaxes e inconvenientes do uso dos sistemas de monitoraxe.

 Tipos de auriculares no oído usados e xeitos de fixación.

 Técnicas de limpeza.

 Técnicas e trucos de colocación, suxeición e camuflaxe de cápsulas e petacas.

 Operación de sistemas sen fíos no oído.

 Tipos e técnicas de mestura para monitores: compartida, persoal, mono, estéreo, dual-mono, mixMode, etc.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Edición de son 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Edita o son gravado aplicando ferramentas de software na consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto. SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Configuráronse os sistemas informáticos necesarios para a edición de ficheiros de son (tarxetas de son, computadores e sistemas de monitorización de son e imaxe), conectándoos
co resto do equipamento necesario, para poder efectuar edicións de ficheiros de

CA6.2 Realizouse unha copia de seguridade do material orixinal gravado, asegurando que os ficheiros estean fisicamente gardados noutro dispositivo, para evitar a perda total do proxecto
en caso de fallo dos equipamentos.

CA6.3 Valoráronse, mediante escoita selectiva, os ficheiros sonoros do proxecto, definindo os instrumentos ou as fontes sonoras que se vaian editar, confeccionando listaxes de ficheiros e
accións que se vaian realizar, e organizándoos en cartafoles no computado

CA6.4 Limpáronse as pistas de audio, eliminando os ruídos ou sons non desexados que poderían crear problemas na edición e na mestura do proxecto sonoro.

CA6.5 Normalizáronse os ficheiros sonoros que se vaian utilizar no proxecto.

CA6.6 Editouse e mesturouse o son seguindo a documentación do proxecto, desprazando pistas para aliñar os ficheiros sonoros no tempo, eliminando os baleiros do principio e final,
cortando e pegando segmentos de son para crear unha secuencia ou pista nova, e rea

CA6.7 Procesáronse pistas ou segmentos de audio aplicando os efectos específicos necesarios (compresión, expansión, autotune, etc.) segundo os requisitos do proxecto sonoro.

CA6.8 Gardouse ou exportouse a mestura final do proxecto sonoro no formato máis axeitado para a súa posterior reprodución, masterización e arquivamento, realizando unha copia de
seguridade.

4.6.e) Contidos

Contidos

 Configuración e optimización do sistema operativo para a edición de audio dixital.

 Software de edición e mestura de audio.

 Dispositivos de almacenamento: disco ríxido, DVD, CD, memoria USB, etc.

 Técnicas de edición de ficheiros de audio.
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No establecemento dos mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva establecense tres apartados cuxos requirimentos deben cumprirse:

a) Obter unha cualificación mínima media de 5 sen redondeo.

b) Cumprir os seguintes mínimos en canto a traballos a entregar ou realizar: o alumnado deberá entregar ou realizar (segundo sexa o caso) e no

prazo fixado como mínimo o 60% dos traballos propostos cada avaliación. Os traballos poden ser prácticas, supostos prácticos e probas. Entre os

traballos entregados ou realizados deben estar todos os marcados coa etiqueta "PRIORITARIO" (que figurará no encabezamento da ficha de

execución dese traballo que se lle entrega ao alumnado en cada práctica avaliable).  De non cumprirse os dous criterios aludidos: entregar un

mínimo do 60% dos traballos e, dentro destes, todos os considerados prioritarios non se poderá obter a cualificación mínima de 5 porque non se

dispoñerá dos suficientes instrumentos de avaliación para garantir que o alumno ou alumna acada os mínimos establecidos no apartado C.

c) Acadar as competencias mínimas que se sinalan nos seguintes parágrafos:

-  Axusta os equipamentos e o software de control, edición e mestura, aplicando os formatos de código de tempo, a relación máster/escravo, o uso

de MIDI e os demais parámetros que interveñen na correcta sincronización dos equipamentos de son. Avaliariase a consecución mínima desta

competencia mediante os seguintes criterios:

CA1.1 - Axustáronse e calibráronse os niveis do sinal de audio no mesturador, comprobándoos no gravador e nos equipamentos periféricos,

atendendo aos parámetros de calidade previstos (relación sinal/ruído, teito dinámico, dinámica da fonte, etc.).

CA1.5 - Configuráronse as entradas e as saídas da interface de son co software de edición, axustando os niveis no hardware ou no software, e

comprobouse o seu correcto funcionamento.

CA1.6 - Acendéronse e apagáronse os equipamentos dixitais segundo a orde establecida, comprobando que se inicien correctamente,

recoñecendo a xerarquía máster/escravo e evitando perdas de configuracións ou datos.

CA1.8 - Describíronse e identificaronse: os fundamentos e características da tarxetas de son; os fundamentos da codificación de audio analóxico-

dixital; os tipos e características dos formatos de audio dixital; os fundamentos do MIDI e os tipos de equipamentos MIDI; os tipos de rede dixital e

as súas características; os sinais de sincronización

- Planifica a distribución das canles da mesa de mesturas segundo o desenvolvemento e a documentación do proxecto. Avaliariase a consecución

mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

CA2.1 - Realizouse a ficha técnica ou rider, as listas de canles de entrada, o plano da situación de intérpretes sobre o escenario, os envíos de

monitores, a cantidade e a altura das tarimas, e outros elementos.

CA2.2 - Planificouse o conectouse mediante diagramas de bloques ou listas de canles, asegurando que se cumpran os requisitos técnicos e

artísticos do proxecto de son.

CA2.3 - Realizouse unha listaxe do equipamento completo (altofalantes, cables, mesas, procesadores, racks, proxectores, pantallas, trípodes, etc.)

para a realización dun proxecto sonoro.

-  Realiza e controla a mestura e o procesamento do audio durante o desenvolvemento en directo do espectáculo ou evento, respondendo axiña e

eficazmente ante posibles imprevistos. Avaliariase a consecución mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

CA3.2 - Realizouse a proba técnica e artística de son e reaxustáronse as ganancias das canles de entrada de cada instrumento ou músico,

aplicando posibles atenuacións, realces e resonancias de determinadas bandas de frecuencia para un sinal dado, e realizando cor

CA3.3 - Utilizáronse os procesadores de dinámica e os efectos de tempo, segundo cumpra, controlando o rango dinámico do sinal e situando o

sinal no espazo temporal.

CA3.4 - Mesturouse o son do proxecto sonoro, realizando operacións cos sinais na mesa de mesturas como mutear ou desmutear canles,

panoramizar instrumentos, usar as funcións de PFL ou solo, monitorizar os niveis dos sinais e realizar amestura artística, consegui

CA3.6 - Comprobouse a correcta conexión do cableado á mesa identificando os tipos de conectores e cables empregados

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.7 - Describíronse e identificáronse os tipos de mesas de mesturas e as súas características

CA3.8 - Describironse e identificaronse os niveis no rango dinámico do sinal audio, as compoñentes ADSR e as operacións de procesadores de

sinal en frecuencia, dinámica e tempo

-  Configura e axusta os envíos a monitores e a resposta destes, asegurando unha cobertura uniforme en presión e frecuencia e unha escoita libre

de realimentación, atendendo ás necesidades de protagonistas escénicos. Avaliariase a consecución mínima desta competencia mediante os

seguintes criterios:

CA4.1 - Garantiuse a escoita dos monitores por cada persoa destinataria (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.), para

que dispoñan dunha boa referencia do seu son

CA4.2 - Configuráronse os envíos da mesa de mesturas aos monitores de escenario, comprobando a escoita independente por cada persoa

destinataria que así o precise (actores e actrices, intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.).

CA4.3 - Realizouse a mestura para cada envío cos sinais que lles sexan necesarios, modificándoo sobre a marcha durante a actuación, en caso

necesario, para que o persoal artístico sinta comodidade co son de referencia.

CA4.4 - Axustouse o nivel xeral de cada envío de monitores para asegurar a escoita correcta por cada persoa destinataria (actores e actrices,

intérpretes musicais, cantantes, relatores, etc.), garantindo que todas teñan unha referencia de escoita óptima.

CA4.5 - Elimináronse as frecuencias que producen realimentación acústica no escenario, utilizando diversas técnicas, tales como a selección e a

situación da microfonía, a colocación dos monitores e a modificación da resposta de frecuencia.

CA4.6 - Describironse os tipos de monitores e as súas características

-  Axusta os sistemas de monitoraxe no oído para artistas que o necesiten, tendo en conta a súa camuflaxe e a realización da mestura necesaria

para que as persoas intervenientes escoiten con calidade o seu sinal de referencia. Avaliariase a consecución mínima desta competencia mediante

os seguintes criterios:

CA5.1 - Comprobáronse as conexións e a operatividade da antena, os auriculares no oído e as petacas receptoras de cada artista, actor ou actriz

CA5.2 - Colocáronse os auriculares no oído da persoa interveniente ou artista e verificouse que os axustes dos auriculares e a petaca queden

asegurados, mesmo se o personaxe ten mobilidade.

CA5.4 - Comprobouse a transmisión e recepción da canle de transmisión e recepción de cada sistema de monitorización no oído.

CA5.5 - Axustáronse a mestura e o nivel, de xeito que se garanta a calidade do son transmitido á persoa interveniente ou artista, realizando as

probas técnicas necesarias e utilizando outro equipamento receptor para monitorizar o sinal e comprobar a calidade da m

-  Edita o son gravado aplicando ferramentas de software na consecución dos obxectivos comunicativos do proxecto. Avaliariase a consecución

mínima desta competencia mediante os seguintes criterios:

CA6.1 - Configuráronse os sistemas informáticos necesarios para a edición de ficheiros de son (tarxetas de son, computadores e sistemas de

monitorización de son e imaxe), conectándoos co resto do equipamento necesario, para poder efectuar edicións de ficheiros de

CA6.4 - Limpáronse as pistas de audio, eliminando os ruídos ou sons non desexados que poderían crear problemas na edición e na mestura do

proxecto sonoro.

CA6.5 - Normalizáronse os ficheiros sonoros que se vaian utilizar no proxecto

CA6.6 - Editouse e mesturouse o son seguindo a documentación do proxecto, desprazando pistas para aliñar os ficheiros sonoros no tempo,

eliminando os baleiros do principio e final, cortando e pegando segmentos de son para crear unha secuencia ou pista nova, e rea

CA6.7 - Procesáronse pistas ou segmentos de audio aplicando os efectos específicos necesarios (compresión, expansión, autotune, etc.) segundo

os requisitos do proxecto sonoro.

CA6.8 - Gardouse ou exportouse a mestura final do proxecto sonoro no formato máis axeitado para a súa posterior reprodución, masterización e

arquivamento, realizando unha copia de seguridade.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

A cualificación está baseada:

1) na evaluación individual de cada tarefa usando Listas de Contexto (LC) sobre exercicios ou casos prácticos de realización sonora. Antes da

realización de calquer traballo/práctica avaliable o alumno recibirá unha ficha onde constarán as instrucións de realización da citada práctica, os

prazos de entrega, os criterios de avaliación e cualificación e o peso do exercicio na nota práctica do trimestre.

2) na realización de como mínimo unha proba escrita en cada trimestre para avaliar os contidos teóricos do módulo.
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Para establecer a cualificación de cada trimestre aplicarase a seguinte media ponderada: 40% exames teóricos e 60% prácticas

Con respecto á cualificación final do módulo obterase da media aritmética dos resultados obtidos nas avaliacións parciais.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

As actividades de recuperación están deseñadas para cada caso en particular, propoñendo actividades específicas que axuden a que o alumno

asimile os mínimos esixibles. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise das TO e os traballos entregados, ademáis dos exames e o

desenvolvemento xeral na aula. Identificarase os aspectos que non foros asumidos

correctamente e se analizará as posibles razóns tendo en conta o perfil do alumno para así poder responder dunha forma máis individualizada.

Se ao final do curso non conseguise unha cualificación positiva, se lle propondrá unha serie de tarefas e probas antes da avaliación final.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

O alumnado que teñan perdido o dereito á avaliación continua (aquel cuxas faltas sen xustificar superen o 10% das horas totais do módulo) poderá

presentarse a unha proba extraordinaria que se celebrará no mes de  xuño e que estará composta de dúas partes:

1. Un exame escrito de tipo cuestionario onde debe demostrar o dominio dos contidos necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA)

do módulo previstos no currículo oficial do mesmo (Decreto 200/2013, do 27 de decembro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de

grao medio correspondente ao título de técnico en Vídeo Disc-jockey e Son). Cualificarase sobre 10 puntos.

2. Un exercicio práctico instrumental que estará composto dunha  serie de prácticas ou supostos prácticos nos que demostre o dominio dos

coñecementos procedimentales necesarios para acadar os Resultados de Aprendizaxe (RA) do módulo previstos no citado currículo oficial.

Cualificarase sobre 10 puntos.

A cualificación da proba será sobre 10 puntos, sendo 5 a cualificación mínima para obter un aprobado. A nota será a media aritmética das dúas

partes da proba pero solo se o/a alumno/a obtén unha cualificación de 5 o superior en cada unha delas. En caso de non acadar a cualificación

mínima no exame ou no exercicio práctico instrumental a nota máxima da proba será 4.

Nos criteriois de cualificación aplícanse os establecidos polas instrucións publicadas pola Consellería de Educación no curso 2016-2017 para a

cualificación das probas libres de ciclos. Enténdese que estamos no mesmo caso xa que os únicos instrumentos de avaliación que se poden

aplicar son os exames teórico e práctico.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A práctica docente se avaliará mediante varias vías:

1. A partir dos exercicios, exames e Listas de Cotexo. Obtendo unha visión global da resposta do grupo nas distintas tarefas.

2. Unha enquisa xenérica para todos os módulos que terá carácter anónimo e que o Dpto pasará cada trimestre (1 por avaliación)
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8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Os elementos usados para a avaliación inicial son: Un cuestionario inicial para coñecer as características do grupo, o seguimento a través dos

resultados obtidos nas primeiras prácticas.

Con elo transcorridas as primeiras semanas de curso se poderán definir:

1. As características xerais do grupo.

2. A disposición é capacidade de aprender do grupo.

3. A relación e habitos de traballo.

5. O punto de partida e a evolución do grupo.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Non está prevista ninguna en concreto xa que non se rexistraron casos que precisen inicialmente medidas especiais e concretas de rezorzo.

Con carácter xeral, darase tempo flexible para resolver determinados exercicios de axustes de son xa que para resolvelos axuda a formación e

sensibilidade musical ("oído") e o nivel do alumnado neste campo é moi variable.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Realizarase atendendo especialmente aos seguintes principios educativos, que se tenta transmitir aos alumnos e alumnas:

Liberdade. A educación debe capacitar aos alumnos/as para a libre elección, desde o coñecemento, entre as diversas opcións que na vida se

ofrecen.

Igualdade. A educación debe promover a consecución efectiva da igualdade entre os homes e as mulleres segundo o establecido no artigo 9º da

lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia.

Solidariedade. Tolerancia e Respecto serán valores que rexerán as relacións duns alumnos con outros independentemente da súa orixe, relixión

ou procedencia (artigo 10º da lei 7/2004, de 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, da Xunta de Galicia), buscando transmitir os

hábitos tendentes a conseguir un clima de paz e tolerancia no centro docente, de forma que cree nos individuos unha cultura da "non violencia" e o

respecto aos demais. Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, e na

igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.

Responsabilidade de todos os membros da Comunidade Educativa no exercicio das súas funcións, aceptando as normas de convivencia.

Poténciase nos alumnos e alumnas o desenvolvemento da súa capacidade para regular o seu propio aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e

coñecementos, así como para desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

Participación democrática. A vida en democracia precisa que formemos cidadáns que, desde a súa liberdade, participen libre e responsablemente

nas institucións políticas e sociais, e sexan quen de respectar en todo momento os principios democráticos de convivencia, así como a prevención

de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos.

A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, verdadeiro

motor do interese por explorar e intentar coñecer o mundo que nos rodea.

Potenciación do mérito do esforzo persoal, da responsabilidade individual e da autodisciplina como valores necesarios para conseguir un fin.

Desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para

desenvolver a creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

Formación para a paz, o respecto polos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así
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como a adquisición de valores que propicien o respecto aos seres vivos e o medio ambiente.

Integración. A educación favorecerá a integración das alumnas e alumnos con necesidades educativas especiais.

A capacitación para o exercicio das actividades profesionais

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como complemento da formación académica e regulada organízanse no propio centro actividades culturais diversas nos que o alumnado participa

encargándose da sonorización dos eventos.

Asistencia a feiras profesionais do sector audiovisual, congresos e xornadas sectoriais que se celebren en Santiago e proximidades.

Actividades extraescolares de colaboración con empresas e outro tipo de institucións.
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