
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 (*)

MP1304 Toma e edición dixital de imaxe 92019/2020 288240

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

Profesorado asignado ao módulo LUCAS REY SEOANE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Desenvolve a captación, edición e manipulación de imaxes fixas e en movemento para adquirir a polivalencia necesaria  en canto a técnicas de

preparación, visualización e dixitalización de orixinais, o tratamento dixital e as técnicas de fotomontaxe en imaxes de mapa de bits e vectoriais,

ademais da captación fotográfica e audiovisual e unha introdución as técnicas de animación 2 D e posproducción de imaxes e sons.

Para adquirir esa polivalencia necesaria nun entorno produtivo onde se camiña cara á especialización multimedia -onde os traballadores deben

cubrir as tarefas de toma e edición de imaxe fixa e en movemento, amais das funcións de promoción de eventos autoxerados ou por contratación

allea-, trataremos que algunhas actividades de ensino e aprendizaxe se realicen en coordinación cos módulos de Preparación de sesións de vídeo

disc-jockey e Animación visual en vivo.
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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 Fundamentos da fotografía. Características e tipos de cámaras fotográficas. Obxectivos. O sensor dixital. A
exposición. Iluminación natural e artificial. Operación da cámara DSLR.

Captación de imaxes
fotográficas dixitais

72 25

2 Calibración e características dos escáneres. Calibración e características dos monitores.Axuste e configuración
de dispositivos de
captura e visualización

14 5

3 Tratamento dixital, adaptación, axustes, formatos. Software de procesamento e catalogación de imaxes.Tratamento dixital de
imaxes de mapa de
bits

58 20

4 Composición, técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes.Fotomontaxe e
manipulación dixital de
imaxes de mapa de
bits

14 5

5 Realízase o tratamento e a edición de imaxes vectoriais, integrando elementos de distinta natureza e
funcionalidade.

Tratamento e edición
de imaxes vectoriais

14 5

6 Operacións, caracteristicas e prestacións das videocámaras. Captacións de secuencias.Captación de imaxes
dixitais de vídeo

58 20

7 Importación de clips de vídeo, imaxes e audio, e de gráficos 2D e 3D. Montaxe. Axustes. Formatos. Efectos.
Títulos. Exportación de pezas editadas e configuración de parámetros.

Montaxe e edición
dixital de vídeo

58 20
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Captación de imaxes fotográficas dixitais 72

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra imaxes fotográficas e de vídeo para pezas de animación musical e visual, potenciando a súa expresividade mediante recursos da linguaxe audiovisual
e tendo en conta que será difundido simultaneamente cun estilo de música e uns efectos de luminotecnia da sesión. SI

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 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da sala.

CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da proxección.

CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado, o tipo de
compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena que
se vaia captar.

CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

CA2.8 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa información necesaria para a súa
identificación.

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

4.1.e) Contidos

Contidos

 Tipoloxía e características das cámaras fotográficas: formatos, tipos e tamaños de sensores. Relacións de aspecto. Tipos de ficheiro admitidos e compresións. Gama de índices de
exposición. Velocidades de obturación e efectos sobre a imaxe.
 0Edición de metadatos de imaxes dixitalizadas.

  Cámaras dixitais e tags específicos de metadatos (exif e IPTC).

 Tipoloxía e características de obxectivos fotográficos.

 Operación de cámaras fotográficas: relacións entre sensibilidade, iluminación, velocidades de obturación e diafragma. Composición do encadramento. Técnicas de instantánea, de retrato e
de captación de obxectos ou persoas en movemento.
 Identificación de imaxes e edición de etiquetas de metadatos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Axuste e configuración de dispositivos de captura e visualización 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Axusta e configura dispositivos de visualización, dixitalización e captura, e procede á conversión dixital de imaxes fixas a partir de orixinais analóxicos. 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 Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a repetitividade dos resultados para cada
configuración.

CA1.2 Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores cromáticos (de monitores, pantallas e
videoproxectores) e empregando cartas de axuste, baterías de probas e inst

CA1.3 Configuráronse os dispositivos, procedendo ao axuste e a xestión de cor en distintos contornos gráficos e aplicacións, almacenando e activando os perfís de cor necesarios.

CA1.4 Organizouse o espazo de traballo para configuracións de múltiples monitores e escritorios virtuais, e axustáronse as condicións de iluminación ambiental e o control de reflexos,
cumprindo a normativa aplicable de traballo con pantallas de visualización.

CA1.5 Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

CA1.6 Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos (escáner e cámara fotográfica) e o
software necesario, e valorouse a calidade do resultado.

4.2.e) Contidos

Contidos

 Calibración, axuste e configuración dos dispositivos de visualización: espazo de traballo.

 Características técnicas dos dispositivos de visualización (pantallas, videoproxectores, etc.).

 Traballo con pantallas de visualización de datos (PVD): aspectos ergonómicos e normativa aplicable de seguridade. Condicións de iluminación ambiental e control de reflexos. Calidade da
imaxe das pantallas.
 Percepción, interpretación e xestión da cor: variables físicas. Cores normalizadas e sistemas de clasificación. Síntese aditiva e subtractiva; modelos de cor. Xestión da cor en contornos
gráficos e aplicacións. Perfís IC. Normas UNE e ISO para a especific
 Calibración, axuste e caracterización dos dispositivos de dixitalización: configuración e control de calidade da dixitalización. Parámetros de dixitalización.

 Características dos dispositivos de dixitalización e captura: características dos escáners de opacos e transparencias. Tecnoloxías de dixitalización e captura. Dixitalización de orixinais
analóxicos con escáners. Técnicas de captura de orixinais planos co
 Características da dixitalización dos soportes analóxicos de imaxe fixa. Avaliación técnica da calidade da imaxe dixitalizada. Rexistro de defectos e anomalías en follas de control de
calidade.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Tratamento dixital de imaxes de mapa de bits 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza o tratamento dixital de imaxes de mapa de bits, valorando as súas características e empregando técnicas de xeración, procesamento e retoque de
imaxe fixa. SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determináronse as características das imaxes fixas requiridas para a elaboración do material visual a partir de guións técnicos, storyboard, especificacións, maquetas e ordes de
produción.

CA3.2 Corrixíronse dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais analóxicos de imaxe fixa, axustando o modo e a profundidade de cor, a resolución, as dimensións e o
formato mediante a aplicación específica de escanaxe ou de tratamento dixital.

CA3.3 Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou soporte final das imaxes.

CA3.4 Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

CA3.5 Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal e a continuidade das secuencias de
imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.

CA3.6 Xeráronse imaxes sintéticas, tales como fractais e funcións caóticas iterativas, empregando técnicas de procesamento e xeración algorítmica de imaxes.

CA3.7 Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

CA3.8 Realizáronse probas intermedias e finais, lanzando o ficheiro dixital obtido e comprobando a súa correcta visualización ou impresión.

4.3.e) Contidos

Contidos

 Transformacións, correccións de niveis e equilibrio de cor: espazos de cor. Resolución (píxels), profundidade de cor (bits) e tamaño de ficheiro. Separación e mestura de canles. Modos de
escala de grises, cor verdadeira e cor indexada. Axustes de contrast
 Tratamento e retoque dixital de imaxes: corrección de defectos e anomalías, rexistrados e de orixe técnica. Ferramentas de convolución (enfoque e desenfoque). Realce, afiadura e
desparasitaxe. Técnicas e ferramentas de debuxo e pintura. Técnicas e ferrame
 Adaptación e axuste das imaxes dixitais ao medio ou soporte final: cuantización da cor do píxel e niveis discretos de representación. Formatos axeitados de almacenamento de ficheiros.

 Algoritmos e formatos de compresión de imaxes fixas. Soportes de almacenamento dixitais.

 Xeración e procesamento de imaxes sintéticas por computador: software de xeración e procesamento de imaxes. Xeración de imaxes fractais e funcións caóticas iterativas. Xeración
algorítmica de imaxes, fondos, tramas e texturas.
 Realización de probas de visualización e impresión. Tiras de proba, parches, elementos de rexistro e escalas. Probas de reprodución secuencial de series de imaxes. Condicións de
exhibición en sesións de animación músico-visual.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Fotomontaxe e manipulación dixital de imaxes de mapa de bits 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza fotomontaxes de imaxes de mapa de bits, utilizando técnicas e ferramentas específicas de montaxe e edición dixital de imaxe fixa. SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Deseñouse a montaxe que se vaia realizar, determinando as imaxes que a compoñen e definindo o seu tratamento.

CA4.2 Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.

CA4.3 Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de composición, dirección da iluminación, perspectiva
(lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencia

CA4.4 Organizáronse en capas os elementos da fotomontaxe para facilitar a edición e a composición, realizado as máscaras e os trazados necesarios.

CA4.5 Montáronse panorámicas de imaxes, empregando puntos de control, para establecer conexións entre as imaxes sobre o plano de proxección, e corrixindo, de ser o caso, erros de
paralaxe.

CA4.6 Realizouse a fusión dos elementos da fotomontaxe de xeito imperceptible, evitando os saltos pronunciados de gradación (aliasing) e empregando, entre outras, técnicas de
remapeamento e interpolación.

4.4.e) Contidos

Contidos

 Composición e estrutura visual da imaxe: percepción do espazo e da profundidade. Procedementos artificiais de formación do espazo. Perspectiva mixta e efectos surrealistas ou fantásticos.

 Técnicas e ferramentas para a fotomontaxe dixital de imaxes. Transformacións xeométricas. Corrección e axustes de perspectiva. Harmonización de fondos e suxeitos. Técnicas de trazado,
selección e enmascaramento. Traballo con capas. Máscara de capa, máscar
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Tratamento e edición de imaxes vectoriais 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o tratamento e a edición de imaxes vectoriais, integrando elementos de distinta natureza e funcionalidade, e utilizando técnicas e ferramentas
específicas de xeración, edición e tratamento vectorial. 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 Determináronse os elementos necesarios (gráficos, textos, símbolos, logotipos, etc.) para compor a imaxe vectorial, valorando a súa funcionalidade.

CA5.2 Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de luminosidade, límite de cores ou detección
de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.

CA5.3 Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando técnicas e ferramentas específicas de manipulación e
axuste da cor.

CA5.4 Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas e ferramentas específicas de edición
vectorial.

CA5.5 Adaptáronse as imaxes vectoriais obtidas ás características do medio ou soporte final, engadindo, de ser o caso, os nodos necesarios e aplanando as curvas Bézier para a súa
exportación, como frames, a aplicacións de control de proxectores láser.

4.5.e) Contidos

Contidos

 Imaxes e gráficos vectoriai. Principios e elementos do deseño: balance (simetría e peso visual), contraste, énfase, proporción, patróns, gradación e composición (estática e dinámica). Liña,
forma, tamaño, espazo, cor, textura e saturación (valor).
 Técnicas e ferramentas de tratamento e edición vectorial.

 Técnicas e ferramentas de traballo con texto vectorial. Lexibilidade do contido textual: rótulos, titulares e corpo de texto. Edición de textos en trazados e formas.

 Adaptación e axuste das imaxes vectoriais ao medio ou soporte final: formatos vectoriais nativos, de exportación e intercambio.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Captación de imaxes dixitais de vídeo 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Rexistra imaxes fotográficas e de vídeo para pezas de animación musical e visual, potenciando a súa expresividade mediante recursos da linguaxe audiovisual
e tendo en conta que será difundido simultaneamente cun estilo de música e uns efectos de luminotecnia da sesión. SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Determináronse as imaxes fotográficas e de vídeo orixinais, para proceder á súa captura, tendo en conta a relación das imaxes coa iluminación da sala.

CA2.2 Determinouse o soporte de gravación ou captura onde se vaian almacenar as fotografías ou pezas de vídeo que se vaian rexistrar.

CA2.3 Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

CA2.4 Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou fotográfica e o estilo musical da proxección.

CA2.5 Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato progresivo ou entrelazado, o tipo de
compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

CA2.6 Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en relación coa iluminación da escena que
se vaia captar.

CA2.7 Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou de vídeo.

CA2.8 Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa información necesaria para a súa
identificación.

CA2.9 Localizouse o espazo onde se vaia realizar o rexistro de vídeo ou imaxe.

4.6.e) Contidos

Contidos

 0Edición de metadatos de imaxes dixitalizadas.

  Cámaras dixitais e tags específicos de metadatos (exif e IPTC).

 Tipoloxía, características e prestacións das videocámaras. Formatos de vídeo, compresións, codecs, e tipos e tamaños de sensores. Modalidades de código de tempo.

 Operación con videocámaras: técnicas de encadramento e enfoque; movementos de cámara; conexión de micrófonos e liñas; monitorización e axuste de niveis.

 Axuste de condicións lumínicas.

 Captación de secuencias de vídeo con fragmentación e posta en escena idóneas para pezas de animación visual: organización do espazo da toma. Ordenación de secuencias e planos.

 Guións, storyboard e especificacións técnicas en función dos condicionantes de produción

 Identificación de imaxes e edición de etiquetas de metadatos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Montaxe e edición dixital de vídeo 58

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Edita pezas visuais para sesións de animación músico-visual, aplicando técnicas de creación de secuencias dinámicas de gráficos e imaxes fixas e de
montaxe audiovisual relacionadas coas tendencias musicais. SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Configurouse o proxecto na aplicación de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas ou de edición non lineal, considerando o formato adecuado ao material orixinal e á
difusión final, e axustando parámetros de formato tales como tamaño de imaxe en p

CA6.2 Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou de edición, realizando transicións entre
planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.

CA6.3 Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no conxunto da edición.

CA6.4 Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

CA6.5 Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario, para a súa posterior exhibición.

4.7.e) Contidos

Contidos

 Configuracións de proxecto en aplicacións de secuenciación dinámica de gráficos e imaxes fixas e edición non lineal: características de formatos de vídeo en proxectos de edición.

 Opcións de importación de clips de vídeo, imaxes e audio a programas de secuenciación dinámica e edición.

 Técnicas de secuenciación dinámica de imaxes fixas, gráficos vectoriais e outros elementos: frame a frame, stopmotion, interpolación e morphing. Movemento por trazados ou guías.
Movemento de máscaras de ocultación. Creación de secuencias cíclicas de serie
 Técnicas de edición en liña de tempos: edicións por inserción, superposición e extracción. Axuste fino de edicións. Tipos e parámetros de transicións.

 Xeración de rótulos fixos e en movemento: creación e edición de estilos de rótulos. Edición de rótulos en roll e crawl.

 Importación e integración de gráficos 2D e 3D: modalidades de incrustación. Axuste de canle alpha, transparencia e recorte.

 Exportación de pezas editadas a soportes e ficheiros de difusión: determinación de propiedades técnicas do material que cumpra exportar segundo o seu destino. Configuración de
parámetros de saída. Adecuación de características técnicas ao soporte.
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MÍNIMOS ESIXÍBEIS

No establecemento dos mínimos esixíbeis para acadar a avaliación positiva establécense tres apartados de obrigado cumprimento:

a. Criterios de avaliación que acrediten as competencias mínimas que debe acadar o alumnado.

b. Mínimos en relación coas actividades prácticas.

c. Mínimos en relación coas probas teóricas.

a. CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

UD1

- Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou

fotográfica e o estilo musical da proxección.

- Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato

progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

- Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en

relación coa iluminación da escena que se vaia captar.

- Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou

de vídeo.

- Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa

información necesaria para a súa identificación.

UD2

- Calibráronse os dispositivos de visualización, dixitalización e captura, en condicións normalizadas, garantindo a estabilidade na resposta e a

repetitividade dos resultados para cada configuración.

- Determinouse a calidade da imaxe ofrecida polos dispositivos de visualización, atendendo a criterios técnicos, realizando medicións de valores

cromáticos (de monitores, pantallas e videoproxectores) e empregando cartas de axuste e baterías de probas.

- Axustáronse os dispositivos de dixitalización e captura, empregando aplicacións específicas, cartas de cor, patróns estándar ou cuñas propias.

- Dixitalizáronse e capturáronse os orixinais analóxicos co encadramento, a escalaxe e a resolución axeitadas, empregando os equipamentos

(escáner e cámara fotográfica) e o software necesario, e valorouse a calidade do resultado.

UD3

- Corrixíronse dominantes de cor, defectos e outras anomalías dos orixinais analóxicos de imaxe fixa, axustando o modo e a profundidade de cor, a

resolución, as dimensións e o formato mediante a aplicación específica de escanaxe ou de tratamento dixital.

- Realizáronse os axustes necesarios de contraste, equilibrio de gris, brillo e saturación, adaptando o resultado ás características do medio ou

soporte final das imaxes.

- Elimináronse defectos, impurezas e elementos non desexados, empregando técnicas e ferramentas de retoque dixital de imaxes.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Adaptáronse e axustáronse as imaxes ás características técnicas do medio ou soporte final, garantindo, de ser o caso, o rexistro espazo-temporal

e a continuidade das secuencias de imaxes fixas necesarias para a elaboración do material visual.

- Sistematizouse o proceso de catalogación, nomenclatura e almacenamento das imaxes.

UD4

- Modificáronse os elementos necesarios para a fotomontaxe, axustando o seu tamaño, a resolución e o modo de cor.

- Axustáronse e harmonizáronse os fondos e os suxeitos da fotomontaxe que se vaia realizar, atendendo ás súas características de composición,

dirección da iluminación, perspectiva (lineal e aérea), tamaño aparente, xustaposición, volume e enfoque diferencial.

- Organizáronse en capas os elementos da fotomontaxe para facilitar a edición e a composición, realizado as máscaras e os trazados necesarios.

UD5

- Trazáronse ou transformáronse en elementos vectoriais as imaxes de mapa de bits, establecendo, de ser o caso, os limiares de corte de

luminosidade, límite de cores ou detección de bordes, e empregando técnicas e ferramentas de vectorización.

- Realizáronse as correccións, as transformacións de cor e os efectos de volume nos trazados e nos recheos, empregando técnicas e ferramentas

específicas de manipulación e axuste da cor.

- Realizáronse as transformacións xeométricas (rotacións, translacións e escalaxes) e os efectos de perspectiva necesarios, empregando técnicas

e ferramentas específicas de edición vectorial.

UD6

- Definiuse a posta en escena e os planos en función do proxecto.

- Organizáronse no encadramento da toma os elementos e as persoas participantes, en relación co punto de vista da cámara de vídeo ou

fotográfica e o estilo musical da proxección.

- Axustáronse na cámara fotográfica ou de vídeo o tamaño de imaxe en píxels, a relación de aspecto, o número de imaxes por segundo, o formato

progresivo ou entrelazado, o tipo de compresión e o formato de gravación, respecto ás necesidades da toma.

- Axustáronse os parámetros de temperatura de cor, diafragma e obturación, distancia focal e enfoque en cámaras de vídeo e fotográficas, en

relación coa iluminación da escena que se vaia captar.

- Dispuxéronse os recursos de iluminación necesarios para adecuar as condicións lumínicas da escena aos dispositivos de captura fotográfica ou

de vídeo.

- Rexistráronse con cámara de vídeo e/ou fotográfica as imaxes destinadas á sesión de animación visual, e introducíronse os metadatos coa

información necesaria para a súa identificación.

UD7

- Editáronse os clips de vídeo, as fotografías, os gráficos e os elementos sonoros na liña de tempo do programa de secuenciación dinámica ou de

edición, realizando transicións entre planos e sincronizando, de ser o caso, a duración da imaxe co audio.

- Xeráronse rótulos de diversos e estilos no titulador da aplicación de edición non lineal, predeterminando a súa integración coa imaxe no conxunto

da edición.

- Harmonizouse o ton e a cor do loop de vídeo definitivo que se vaia proxectar.

- Exportouse a serie de imaxes ou o loop de vídeo desde o programa de secuenciación dinámica ou de edición a un ficheiro co formato necesario,

para a súa posterior exhibición.

b. MÍNIMOS EN RELACIÓN COAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

O alumnado deberá entregar no prazo fixado alomenos 2 dos 3 traballos de tipo práctico prantexados en cada avaliación. De non cumprirse este

criterio, a cualificación máxima obtíbel na avaliación, unha vez sumadas teoría e práctica será de 4 puntos.
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No enunciado destas tarefas advertirase ao alumnado do carácter avaliábel de dita actividade, ademáis de incluirse os criterios de avaliación e o

peso da actividade no total da cualificación do trimestre.

c. MÍNIMOS EN RELACIÓN COAS PROBAS TEÓRICAS:

O alumnado deberá obter unha cualificación igual ou superior a 3 puntos sobre 10 (1,5 puntos sobre 5) en cada avaliación. De non cumprirse este

criterio, a cualificación máxima obtíbel na avaliación unha vez sumadas teoría e práctica será de 4 puntos.

Establécese un exame de recuperación de cada unha das probas teóricas correspondentes a cada avaliación, un exame a celebrar antes da

avaliación final.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Canto aos criterios de cualificación, faranse tres avaliacións, unha por trimestre, e outra avaliación final. O peso das avaliacións é o seguinte:

1ª Avaliación 30% + 2ª Avaliación 30% + 3ª Avaliación 40%   /   Avaliación Final 100%

Para superar o módulo é preciso obter unha cualificación media de 5 ou máis no global das tres avaliacións dacordo co peso de cada unha delas.

No seu defecto, o alumno deberá superar unha avaliación final cunha cualificación superior ou igual ao 5. Dita avaliación final consistirá nun exame

teórico-práctico no que se abordarán contidos de todo o temario do módulo.

Á hora de establecer a calificación, se houbera decimais redondearase ao número enteiro máis próximo.

A cualificación trimestral valorará os seguintes apartados:

Parte teórica: Probas escritas: 50% da nota

Parte práctica: Traballos prácticos: 50% da nota

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 esixíbeis. Para deseñalas, o primeiro paso ven dado polo análise das táboas de observación ou listas de cotexo, identificando

os aspectos que non foros asumidos correctamente e analizando as posíbes razóns, reparando no perfil do alumno para conseguirmos unha

resposta máis individualizada.

No caso de non superar as probas escritas, facilitaránselle supostos prácticos e cuestionarios en sincronía cos mínimos esixíbeis que o alumno

non estivo en condicións de superar. Ante unha cualificación negativa a final do curso, proporáselle ao alumno en concreto probas e tarefas antes

da avaliación final, sempre dacordo aos mínimos esixíbeis.

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

O alumno que teña perdido o dereito á avaliación continua, deberá presentarse a unha proba extraordinaria formada por dúas partes:

1. A 1ª parte será unha proba tipo test sobre coñecementos teóricos, que durará 90 minutos.
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2. A 2ª parte consistirá nunha proba de carácter práctico, incluídos supostos prácticos escritos, que durará ao redor de 180 minutos.

Cada parte cualificarase numéricamente de 0 a 10 e será necesario obter unha cualificación mínima de 5 en cada unha delas para aprobar o

módulo.

A nota final será numérica correspondendo coa media aritmética das cualificacións obtidas por cada unha das partes, expresada con números

enteiros e redondeada á unidade mais próxima, sempre que o/a alumno/a obteña un mínimo de 5 en cada unha das partes. No caso contrario, a

puntuación final que poderá asignarse será como máximo de 4 puntos.

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

A praxe docente avaliarase dende dúas perspectivas:

a) A do propio docente, que recurrirá a diferentes estratexias que lle permitan por en cuestión a súa propia práctica docente. Entre as estratexias a

desenvolver estarán: o diálogo cos alumnos, cuestionarios anónimos, observación do traballo en grupo e observación constante dos progresos

segundo os prazos asinados para cada unidade didáctica. Segundo a marcha, os avatares e o rendemento e capacidades iniciais do grupo,

poderían incluírse modificacións nas tarefas asignadas da programación.

b) A do Departamento, mediante a realización por parte do alumnado de tests anónimos con periodicidade trimestral (un en cada avaliación). Estes

tests teñen por obxecto avaliar a citada práctica docente, e estarán dirixidos pola Xefatura do Departamento ou a Xefatura de Estudos do centro.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Unha entrevista persoal foi a ferramenta escollida para a realización da avaliación inicial e tomar contacto co grupo. Mediante as táboas de

observación e as listas de cotexo, manteremos un seguimento constante das dinámicas da aula e da súa evolución; da conservación dos hábitos

de traballo e da porosidade dos alumnos á hora de traballar en equipo.

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

O asesoramento con materiais de apoio a través de webgrafía e bibliografía será constante; así tamén as sesións individualizadas en horas de

titoría e o reforzo de actividades prácticas deseñadas para blindar os niveis mínimos que esixe o módulo.

No que atinxe ás alumnos máis avanzados haberá medidas de ampliación e reforzo constantes en forma de materiais curriculares e

extracurriculares; canto aos alumnos que parten dunha posición máis retrasada dende o punto de vista formativo, as medidas serán de atención

individualizada, dentro e fóra da dinámica de grupo.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A educación debe capacitar aos alumnos para a libre elección da súa vida desde o coñecemento. Tolerancia e respecto serán os 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,
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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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como complemento da formación académica e regulada, Santiago ofrece constantemente moitas posibilidades de reforzar o currículo oficial con

actividades extraacadémicas: dende exposicións de fotografía até ciclos de cinema e artes visuais con periodicidade anual (Cineuropa,

Curtocircuíto, etc).

Asemade, temos a posibilidade de organizar no IES Arcebispo Xelmírez I ciclos de conferencias con profesionais do medio audiovisual, encontros

con artistas e técnicos do campo das sesións músico-visuais, asistencia a feiras profesionais ou xornadas do sector audiovisual e, paralelamente, a

posibilidade de organizar actividades extraacadémicas baseadas na colaboración con empresas e institucións, entre elas visitas guiadas a estudos

de radio ou de gravación e/ou posprodución de imaxe e son na contorna da cidade.

10.Outros apartados

10.1) Establecer sinerxias cos profesionais

Coñecidos fotógrafos, DJ, V-DJ ou técnicos de luces de Santiago poden establecer contacto co alumnado a través de diferentes traballos de

achegamento ao sector, por parte dos membros da aula, mediante o estudio e análise técnica da súa obra, entrevistas ou visitas aos seus centros

de produción.
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