




CM Laboratorio de imaxe
Ciclo formativo de grao medio Título LOXSE

Perfil profesional Duración

1.400 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar as ope ra cións de pro ce sa do e tra ta men to de ma te riais fo to sen si bles ex pos tos, axus -
tán do se a pro ce sos, pro ce de men tos e tem pos es ta ble ci dos e ás es pe ci fi ca cións do clien te, con -
se guin do a ca li da de re qui ri da e actuando en condicións de seguridade.

En que ámbitos
se traballa?

Rea li za ción e con trol dos pro ce sos do la bo ra to rio de imaxe.

Que ocupacións
se desempeñan?

Téc ni co de pro ce sa do de so por tes fo to sen si bles en co res e bran co e ne gro, téc ni co de po si ti va -
do en co res e bran co e ne gro e am plia ción, téc ni co de tra ta men to de ima xes, téc ni co de la bo ra -
to rio de imaxe e técnico en etalonaxe.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º CMAXCE Administración, xestión e comercialización na pequena empresa 80
1º CM0FOL Formación e orientación laboral 55
1º CMHC75 Horas á disposición do centro 75
1º CM0092 Positivado, ampliación e acabados 215
1º CM0093 Procesos de imaxe fotográfica 105
1º CM0094 Revelado de soportes fotosensibles 215
1º CM0095 Tratamento de imaxes fotográficas por procedementos dixitais 215
2º CM0091 Formación en centros de traballo 440

Que título se
obtén?

Técnico en laboratorio de imaxe.



CS Produción de audiovisuais e espectáculos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Pla ni fi car, or ga ni zar, su per vi sar e xes tio nar os re cur sos eco nó mi cos, ma te riais, téc ni cos e hu -
ma nos para a pro du ción de au dio vi suais, es pec tácu los e even tos, ase gu ran do o cum pri men to
dos plans ou ob xec ti vos da pro du ción, no tem po e nas con di cións de custo e calidade
establecidas.

En que ámbitos
se traballa?

 rot ceS da nóic ud orp  de  ar euq lac tipo de sam arg orp  s iv oid ua uais (cine,  ,oed ív aid em it lum ,  el et -
vi sión, ra dio e no vos me dios), así como pro du ción de es pec tácu los (ar tes es cé ni cas, pro du cións 
musicais e eventos).

Que ocupacións
se desempeñan?

Axu dan te de pro du ción de cine; axu dan te de pro du ción de ví deo; axu dan te de pro du ción de te -
le vi sión; axu dan te de pro du ción de ani ma ción; axu dan te de pro du ción de mul ti me dia; axu dan -
te de pro du ción de ra dio; xefe/a de pro du ción de es pec tácu los en vivo e even tos; axu dan te de
pro du ción de es pec tácu los en vivo e eventos; xerente de compañía.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0923 Formación e orientación laboral 107
1º MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 187
1º MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais 266
1º MP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos 213
1º MP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos 187
2º MP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos 175
2º MP0924 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0925 Formación en centros de traballo 384
2º MP0922 Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos 26
2º MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia 157
2º MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos 105
2º MP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio 140

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en produción de audiovisuais e espectáculos.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais. UC0207_3 Organizar a produción de proxectos
de televisión.

UC0703_3 Organizar a produción de proxectos
cinematográficos e de obras
audiovisuais.

MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e
multimedia.

UC0209_3 Controlar e verificar os procesos de
traballo do produto televisivo.

UC0704_3 Xestionar os recursos de produción
de proxectos cinematográficos e de
obras audiovisuais.

MP0917 Xestión de proxectos de televisión e
radio.

UC0208_3 Xestionar os recursos de produción
en televisión.

UC0209_3 Controlar e verificar os procesos de
traballo do produto televisivo.

MP0918 Planificación de proxectos de
espectáculos e eventos.

UC1405_3 Organizar e xestionar a preprodución 
de proxectos de espectáculos en vivo 
e eventos.

MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e
eventos.

UC1406_3 Xestionar a produción e a
representación de espectáculos en
vivo e eventos.

UC1407_3 Avaliar os resultados de proxectos
de espectáculos en vivo e eventos.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0207_3 Organizar a produción de proxectos
de televisión.

UC0703_3 Organizar a produción de proxectos
cinematográficos e de obras
audiovisuais.

MP0915 Planificación de proxectos audiovisuais.

UC0209_3 Controlar e verificar os procesos de
traballo do produto televisivo.

UC0704_3 Xestionar os recursos de produción
de proxectos cinematográficos e de
obras audiovisuais.

MP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e
multimedia.

UC0208_3 Xestionar os recursos de produción
en televisión.

UC0209_3 Controlar e verificar os procesos de
traballo do produto televisivo.

MP0917 Xestión de proxectos de televisión e
radio.

UC1405_3 Organizar e xestionar a preprodución
de proxectos de espectáculos en vivo
e eventos.

MP0918 Planificación de proxectos de
espectáculos e eventos.

UC1406_3 Xestionar a produción e a
representación de espectáculos en
vivo e eventos.

UC1407_3 Avaliar os resultados de proxectos de 
espectáculos en vivo e eventos.

MP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e 
eventos.

Nota: Os módulos profesionais MP0920: recursos expresivos audiovisuais e escénicos e MP0921:
administración e promoción de audiovisuais e espectáculos validaranse cando se teñan acreditadas
todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Orga ni zar e su per vi sar a pre pa ra ción, a rea li za ción e a mon ta xe de pro xec tos au dio vi suais fil -
ma dos, gra va dos ou en di rec to, así como re xer os pro ce sos téc ni cos e ar tís ti cos de re pre sen ta -
cións de es pec tácu los en vivo e even tos, coor di nan do os me dios téc ni cos e hu ma nos e
con tro lan do o con ti do, a for ma, o proxecto artístico e a calidade establecida.

En que ámbitos
se traballa?

Sec tor da pro du ción e rea li za ción de cal que ra tipo de pro gra mas au dio vi suais (cine, ví deo, mul -
ti me dia, te le vi sión e no vos me dios), e no da pro du ción e a rea li za ción de es pec tácu los (ar tes
es cé ni cas, producións musicais e eventos).

Que ocupacións
se desempeñan?

Axu dan te de di rec ción en cine; axu dan te de rea li za ción de ví deo; axu dan te de rea li za ción de
te le vi sión; res pon sa ble de área de au dio vi suais (en em pre sas alleas á ac ti vi da de); mon ta -
dor/ora de cine; edi tor/ora mon ta dor/ora de ví deo; xefe/a de re xe do ría; re xe dor de es pec tácu -
los en vivo; rexedor de eventos; rexedor de paredes.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP0912 Formación e orientación laboral 107
1º MP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos 187
1º MP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de

audiovisuais
186

1º MP0902 Planificación da realización en cine e vídeo 160
1º MP0904 Planificación da realización en televisión 160
1º MP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos 160
2º MP0913 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP0914 Formación en centros de traballo 384
2º MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo 157
2º MP0905 Procesos de realización en televisión 140
2º MP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos 140
2º MP0911 Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e

espectáculos
26

2º MP0907 Realización da montaxe e a posprodución de
audiovisuais

140

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en realización de proxectos audiovisuais e espectáculos.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP0902 Planificación da realización en cine e
vídeo.

UC0700_3 Determinar os recursos necesarios
para o desenvolvemento do proxecto 
audiovisual.

UC0701_3 Coordinar a dispoñibilidade e
adecuación dos recursos humanos,
técnicos e artísticos necesarios para
a rodaxe ou gravación.

MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo. UC0702_3 Organizar e controlar a rodaxe ou
gravación e o proceso de
posproducción.

MP0904 Planificación da realización en
televisión.

UC0216_3 Coordinar o desenvolvemento das
necesidades de realización dunha
produción televisiva, do espazo
escénico e da posta en escena nas
distintas localizacións.

MP0905 Procesos de realización en televisión. UC0217_3 Asistir no control de realización
dunha produción televisiva mediante 
o control de medios técnicos e
humanos.

UC0218_3 Participar na posprodución de
produtos televisivos.

MP0906 Planificación da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.

UC0947_3 Planificar o proceso de montaxe e
posproducción dun produto
audiovisual.

UC0948_3 Preparar os materiais necesarios
para a montaxe e  a posproducción.

MP0907 Realización da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.

UC0919_3 Coordinar os procesos finais de
montaxe e posprodución ata xerar o
produto audiovisual final.

UC0949_3 Realizar a montaxe integrando
ferramentas de posprodución e
materiais de procedencia diversa.

MP0908 Planificación da rexedoría de
espectáculos e eventos.

UC1420_3 Determinar as necesidades técnicas
e artísticas e planificar os ensaios de 
espectáculos en vivo e eventos.

MP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos
e eventos.

UC1421_3 Rexer e supervisar os procesos
técnicos e artísticos na preparación e 
no desenvolvemento dos ensaios de
espectáculos en vivo e eventos.

UC1422_3 Rexer e supervisar os procesos
técnicos e artísticos na execución de
espectáculos en vivo e eventos, en
local estable e en xira.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0700_3 Determinar os recursos necesarios
para o desenvolvemento do proxecto
audiovisual.

UC0701_3 Coordinar a dispoñibilidade e
adecuación dos recursos humanos,
técnicos e artísticos necesarios para a 
rodaxe ou gravación.

MP0902 Planificación da realización en cine e
vídeo.

UC0702_3 Organizar e controlar a rodaxe ou
gravación e o proceso de
posproducción.

MP0903 Procesos de realización en cine e vídeo.

UC0216_3 Coordinar o desenvolvemento das
necesidades de realización dunha
produción televisiva, do espazo
escénico e da posta en escena nas
distintas localizacións.

MP0904 Planificación da realización en
televisión.

UC0217_3 Asistir no control de realización
dunha produción televisiva mediante
o control de medios técnicos e
humanos.

UC0218_3 Participar na posprodución de
produtos televisivos.

MP0905 Procesos de realización en televisión.

UC0947_3 Planificar o proceso de montaxe e
posproducción dun produto
audiovisual.

UC0948_3 Preparar os materiais necesarios para 
a montaxe e  a posproducción.

MP0906 Planificación da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.

UC0919_3 Coordinar os procesos finais de
montaxe e posprodución ata xerar o
produto audiovisual final.

UC0949_3 Realizar a montaxe integrando
ferramentas de posprodución e
materiais de procedencia diversa.

MP0907 Realización da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.

UC1420_3 Determinar as necesidades técnicas e 
artísticas e planificar os ensaios de
espectáculos en vivo e eventos.

MP0908 Planificación da rexedoría de
espectáculos e eventos.

UC1421_3 Rexer e supervisar os procesos
técnicos e artísticos na preparación e
no desenvolvemento dos ensaios de
espectáculos en vivo e eventos.

UC1422_3 Rexer e supervisar os procesos
técnicos e artísticos na execución de
espectáculos en vivo e eventos, en
local estable e en xira.

MP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos
e eventos.

Nota: O módulo profesional MP0910: medios técnicos audiovisuais e escénicos validarase cando se teñan
acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Xe rar ani ma cións 2D e 3D para pro du cións au dio vi suais e de sen vol ver pro du tos au dio vi suais
mul ti me dia in te rac ti vos, in te gran do os ele men tos e as fon tes que in ter ve ñen na súa crea ción,
ten do en con ta as súas re la cións, as de pen den cias e os cri te rios de in te rac ti vi da de, a partir de
parámetros previamente definidos.

En que ámbitos
se traballa?

Sec tor da pro du ción au dio vi sual (cine, te le vi sión e ví deo), da ani ma ción 2D e 3D, de mul ti me -
dia  av it car et ni e non  ,av it car et ni así como en  ed ad ic ilb up e  sas erp me  sad an oic al er con internet
e os novos medios.

Que ocupacións
se desempeñan?

Ani ma dor/ora 3D; ani ma dor/ora 2D; in ter ca la dor/ora; mo de la dor/ora 3D; gra fis ta di xi tal; xe ra -
dor/ora de es pa zos vir tuais; téc ni co/a de efec tos es pe ciais 3D; in te gra dor/ora mul ti me dia au -
dio vi sual; de sen vol ve dor/ora de apli ca cións e pro du tos au dio vi suais mul ti me dia; edi tor/ora de
con ti dos au dio vi suais mul ti me dia in te rac ti vos e non in te rac ti vos; técnico/a en sistemas e
realización en multimedia.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP1087 Animación de elementos 2D e 3D 292
1º MP1086 Deseño, debuxo e modelaxe para animación 267
1º MP1094 Formación e orientación laboral 107
1º MP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D 107
1º MP1090 Realización de proxectos multimedia interactivos 187
2º MP1088 Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D 227
2º MP1091 Desenvolvemento de contornos interactivos

multidispositivo
123

2º MP1095 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1092 Formación en centros de traballo 384
2º MP1093 Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos 26
2º MP1089 Proxectos de xogos e contornos interactivos 87
2º MP0907 Realización da montaxe e a posprodución de

audiovisuais
140

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en animacións 3D, xogos e  contornos interactivos.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D 
e 3D.

UC0213_3 Definir os parámetros de creación do 
proxecto definido, seleccionando e
configurando os equipamentos para
realizar a animación de
representacións gráficas.

MP1086 Deseño, debuxo e modelaxe para
animación.

UC0214_3 Modelar e representar graficamente
os elementos que conforman a
animación.

MP1087 Animación de elementos 2D e 3D.
MP1088 Cor, iluminación e acabamentos 2D e

3D.

UC0215_3 Animar, iluminar e colorear as fontes 
xeradas, situar as cámaras virtuais,
renderizar e aplicar os efectos finais.

MP1089 Proxectos de xogos e contornos
interactivos.

UC0943_3 Definir proxectos audiovisuais
multimedia interactivos.

MP1090 Realización de proxectos multimedia
interactivos.

UC0944_3 Xerar e adaptar os contidos
audiovisuais multimedia propios e
externos.

UC0945_3 Integrar os elementos e as fontes
mediante ferramentas de autor e de
edición.

MP1091 Desenvolvemento de contornos
interactivos multidispositivo.

UC0945_3 Integrar os elementos e as fontes
mediante ferramentas de autor e de
edición.

UC0946_3 Realizar os procesos de avaliación
do prototipo, control de calidade e
documentación do produto
audiovisual multimedia interactivo.

MP0907 Realización da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.

UC0919_3 Coordinar os procesos finais de
montaxe e posprodución ata xerar o
produto audiovisual final.

UC0949_3 Realizar a montaxe integrando
ferramentas de posprodución e
materiais de procedencia diversa.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0213_3 Definir os parámetros de creación do
proxecto definido, seleccionando e
configurando os equipamentos para
realizar a animación de
representacións gráficas.

MP1085 Proxectos de animación audiovisual 2D 
e 3D.

UC0214_3 Modelar e representar graficamente
os elementos que conforman a
animación.

MP1086 Deseño, debuxo e modelaxe para
animación.

UC0215_3 Animar, iluminar e colorear as fontes
xeradas, situar as cámaras virtuais,
renderizar e aplicar os efectos finais.

MP1087 Animación de elementos 2D e 3D.
MP1088 Cor, iluminación e acabamentos 2D e

3D.
UC0943_3 Definir proxectos audiovisuais

multimedia interactivos.
MP1089 Proxectos de xogos e contornos

interactivos.
UC0944_3 Xerar e adaptar os contidos

audiovisuais multimedia propios e
externos.

UC0945_3 Integrar os elementos e as fontes
mediante ferramentas de autor e de
edición.

MP1090 Realización de proxectos multimedia
interactivos.

UC0945_3 Integrar os elementos e as fontes
mediante ferramentas de autor e de
edición.

UC0946_3 Realizar os procesos de avaliación do 
prototipo, control de calidade e
documentación do produto
audiovisual multimedia interactivo.

MP1091 Desenvolvemento de contornos
interactivos multidispositivo.

UC0919_3 Coordinar os procesos finais de
montaxe e posprodución ata xerar o
produto audiovisual final.

UC0949_3 Realizar a montaxe integrando
ferramentas de posprodución e
materiais de procedencia diversa.

MP0907 Realización da montaxe e a
posprodución de audiovisuais.



CS Son para audiovisuais e espectáculos
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

De fi nir, pla ni fi car e su per vi sar a ins ta la ción, a cap ta ción, a gra va ción, o con trol, a emi sión, a
pos pro du ción e a re pro du ción do son en au dio vi suais, ra dio, in dus tria dis co grá fi ca, es pec tácu -
los, even tos e ins ta la cións fi xas de so no ri za ción, con tro lan do e asegurando a calidade técnica e 
formal.

En que ámbitos
se traballa?

No  rot ces s iv oid ua ual,  ,oc in óf oid ar  ,oc if árg oc sid do  ,ol ucát cep se de  sot neve e de  nóic al at sni de 
es tru tu ras fi xas e efé me ras de so no ri za ción en recintos acoutados.

Que ocupacións
se desempeñan?

Xefe/a de son de cine, au dio vi suais e es pec tácu los, téc ni co/a de son de cine e au dio vi suais, téc -
ni co/a de son di rec to, téc ni co/a de gra va ción mu si cal, téc ni co/a de gra va ción de son en es tu dio, 
téc ni co/a de son para PA (“pu blic ad dress”), téc ni co/a de mo ni to res de son, téc ni co/a de sis te -
mas de son, téc ni co/a de son en sis te mas sen fíos, téc ni co/a en sis te mas de mi cro fo nía, es pe cia -
lis ta de son, mon ta dor/ora e edi tor/ora de son, mesturador/ora e masterizador/ora de son.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP1104 Comunicación e expresión sonora 133
1º MP1103 Electroacústica 133
1º MP1106 Formación e orientación laboral 107
1º MP1097 Instalacións de son 213
1º MP1096 Planificación de proxectos de son 107
1º MP1098 Son para audiovisuais 267
2º MP1101 Axustes de sistemas de sonorización 87
2º MP1099 Control de son en directo 140
2º MP1107 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1108 Formación en centros de traballo 384
2º MP1100 Gravación en estudio 175
2º MP1102 Posprodución de son 175
2º MP1105 Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos 26

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en son para audiovisuais e espectáculos.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

UC1408_3 Definir e planificar proxectos de son.
MP1097 Instalacións de son. UC1409_3 Supervisar os procesos de instalación 

e mantemento do sistema de son.
MP1098 Son para audiovisuais.
MP1100 Gravación en estudio.

UC1410_3 Supervisar o axuste dos
equipamentos e a captación do son,
segundo a calidade requirida no
proxecto, para a súa gravación ou
emisión.

MP1102 Posprodución de son. UC1411_3 Realizar a posprodución de
proxectos de son.

MP1101 Axustes de sistemas de sonorización. UC1412_3 Verificar e axustar o sistema de
sonorización.

MP1099 Control de son en directo. UC1413_3 Controlar o son en artes escénicas,
espectáculos musicais e eventos.

Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC1408_3 Definir e planificar proxectos de son.
UC1409_3 Supervisar os procesos de instalación

e mantemento do sistema de son.
MP1097 Instalacións de son.

UC1410_3 Supervisar o axuste dos
equipamentos e a captación do son,
segundo a calidade requirida no
proxecto, para a súa gravación ou
emisión.

MP1098 Son para audiovisuais.
MP1100 Gravación en estudio.

UC1411_3 Realizar a posprodución de proxectos 
de son.

MP1102 Posprodución de son.

UC1412_3 Verificar e axustar o sistema de
sonorización.

MP1101 Axustes de sistemas de sonorización.

UC1413_3 Controlar o son en artes escénicas,
espectáculos musicais e eventos.

MP1099 Control de son en directo.

Nota: Os módulos profesionais MP1104: comunicación e expresión corporal e MP1103: electroacústica
validaranse cando se teñan acreditadas todas as unidades de competencia que se inclúen no título.



CS Iluminación, captación e tratamento de imaxe
Ciclo formativo de grao superior Título LOE

Perfil profesional Duración

2.000 horas

Que se aprende
a facer?

Rea li zar pro xec tos fo to grá fi cos com ple tos, cap tar, re xis trar e tra tar ima xes en pro du cións au -
dio vi suais, e ilu mi nar es pa zos es cé ni cos en au dio vi suais, es pec tácu los e even tos, de ter mi nan -
do e con tro lan do a calidade técnica, formal e expresiva.

En que ámbitos
se traballa?

No ám bi to da cap ta ción, re xis tro de ima xes e ilu mi na ción en pro du to ras de cine e ví deo, e en
 sar os ime de  ,nóis iv el et así como en  sas erp me  sad ac id ed á an im uli  nóic  ral uc at cep se en  euq lac -

ra  es alc de  sol ucát cep se e  ,sot neve e  ném at en  sas erp me  sad ac id ed á  ,nóic ar ob ale a  nóic ar ex e
o tratamento dixital de imaxes fotográficas.

Que ocupacións
se desempeñan?

Cá ma ra de cine, ví deo e te le vi sión; axu dan te de cá ma ra; cá ma ra de ENG; ilu mi na dor/ora de te -
le vi sión; axu dan te de ilu mi na ción; res pon sa ble de ilu mi na ción en es pec tácu los en vivo; lu mi no -
téc ni co/a de es pec tácu los en vivo; téc ni co/a de me sas de con trol de ilu mi na ción en
es pec tácu los; fo tó gra fo/a; foto fixa; re por tei ro grá fi co; re to ca dor/ora fo to grá fi co/a di xi tal;
supervisor/ora de sistemas dixitais e vectoriais de imaxe.

Cales son os
módulos deste

ciclo?

Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.

Curso Código Módulos profesionais Horas

1º MP1162 Control da iluminación 133
1º MP1169 Formación e orientación laboral 107
1º MP1161 Luminotecnia 213
1º MP1158 Planificación de cámara en audiovisuais 133
1º MP1159 Toma de imaxe audiovisual 187
1º MP1164 Toma fotográfica 187
2º MP1170 Empresa e iniciativa emprendedora 53
2º MP1171 Formación en centros de traballo 384
2º MP1167 Gravación e edición de reportaxes audiovisuais 140
2º MP1166 Procesos finais fotográficos 70
2º MP1168 Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe 26
2º MP1160 Proxectos de iluminación 105
2º MP1163 Proxectos fotográficos 122
2º MP1165 Tratamento fotográfico dixital 140

Nota: os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se
obtén?

Técnico superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.



Que unidades de 
competencia se

acreditan?

A tá boa se guin te re flic te, na co lum na da de rei ta, as uni da des de com pe ten cia que se acre di ta -
rán se se su pe ran os mó du los pro fe sio nais des te ci clo for ma ti vo que se re la cio nan na columna
da esquerda.

Módulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables

MP1158 Planificación de cámara en
audiovisuais.

UC0939_3 Colaborar no desenvolvemento do
plan de captación e rexistro de
proxectos audiovisuais.

MP1159 Toma de imaxe audiovisual.
MP1167 Gravación e edición de reportaxes

audiovisuais.

UC0940_3 Verificar a adecuación técnica e a
operatividade dos recursos de
captación e rexistro.

UC0942_3 Obter imaxes segundo os criterios
técnicos, artísticos e comunicativos
do proxecto.

MP1160 Proxectos de iluminación. UC0210_3 Participar na elaboración da
iluminación dun espectáculo en vivo, 
manténdoa e reproducíndoa en
distintas situacións de explotación.

UC0941_3 Colaborar no deseño e na execución
da iluminación de producións
audiovisuais.

MP1162 Control da iluminación. UC0212_3 Servir ensaios e funcións.
UC0941_3 Colaborar no deseño e na execución

da iluminación de producións
audiovisuais.

MP1161 Luminotecnia. UC0211_3 Xestionar, coordinar, supervisar e
realizar a montaxe, a desmontaxe e
o mantemento dos equipamentos de 
iluminación para un espectáculo en
vivo.

MP1163 Proxectos fotográficos. UC1417_3 Deseñar, organizar e xestionar
proxectos fotográficos.

MP1164 Toma fotográfica. UC1418_3 Supervisar e realizar a escenografía,
a iluminación, a captación, o rexistro 
e a valoración da calidade das
imaxes fotográficas.

MP1165 Tratamento fotográfico dixital. UC0928_2 Dixitalizar e realizar o tratamento de 
imaxes mediante aplicacións
informáticas.

UC1415_3 Xestionar e supervisar os procesos
de dixitalización, xeración de imaxes 
sintéticas, tratamento dixital e
revelado de películas.

MP1166 Procesos finais fotográficos. UC1416_3 Xestionar e supervisar os procesos
de positivación, impresión e remate
fotográfico.

UC1419_3 Garantir os procesos de entrega,
arquivo e conservación de imaxes e
materiais fotográficos.



Que módulos
profesionais se

validan?

A  aob át  et niug es  ,all at ed na an mul oc  da  ,ad reuq se as d ad inu es de  aic net ep moc que neb ed
 es rat id erca para que se nad iop   rad il av os l ud óm os  sian ois ef orp  et sed  olc ic  ov it am rof que  ug if -

ran na columna da dereita.

Unidades de competencia acreditadas Módulos profesionais validables

UC0939_3 Colaborar no desenvolvemento do
plan de captación e rexistro de
proxectos audiovisuais.

MP1158 Planificación de cámara en
audiovisuais.

UC0940_3 Verificar a adecuación técnica e a
operatividade dos recursos de
captación e rexistro.

UC0942_3 Obter imaxes segundo os criterios
técnicos, artísticos e comunicativos
do proxecto.

MP1167 Gravación e edición de reportaxes
audiovisuais.

MP1159 Toma de imaxe audiovisual.

UC0210_3 Participar na elaboración da
iluminación dun espectáculo en vivo,
manténdoa e reproducíndoa en
distintas situacións de explotación.

UC0941_3 Colaborar no deseño e na execución
da iluminación de producións
audiovisuais.

MP1160 Proxectos de iluminación.

UC0211_3 Xestionar, coordinar, supervisar e
realizar a montaxe, a desmontaxe e o 
mantemento dos equipamentos de
iluminación para un espectáculo en
vivo.

MP1161 Luminotecnia.

UC0212_3 Servir ensaios e funcións.
UC0941_3 Colaborar no deseño e na execución

da iluminación de producións
audiovisuais.

MP1162 Control da iluminación.

UC1417_3 Deseñar, organizar e xestionar
proxectos fotográficos.

MP1163 Proxectos fotográficos.

UC1418_3 Supervisar e realizar a escenografía,
a iluminación, a captación, o rexistro
e a valoración da calidade das
imaxes fotográficas.

MP1164 Toma fotográfica.

UC0928_2 Dixitalizar e realizar o tratamento de
imaxes mediante aplicacións
informáticas.

UC1415_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
dixitalización, xeración de imaxes
sintéticas, tratamento dixital e
revelado de películas.

MP1165 Tratamento fotográfico dixital.

UC1416_3 Xestionar e supervisar os procesos de 
positivación, impresión e remate
fotográfico.

UC1419_3 Garantir os procesos de entrega,
arquivo e conservación de imaxes e
materiais fotográficos.

MP1166 Procesos finais fotográficos.





Oferta de ensinanzas sostidas con fondos públicos
Réxime Código Ciclo

Réxime de adultos 
a distancia

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos

Réxime de adultos 
presencial

ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe

ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos

ZSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos

ZM07001 Laboratorio de imaxe

Réxime ordinario

CSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe

CSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos

CSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos

CSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos

CSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos

CM07001 Laboratorio de imaxe

Concello Código Centro

A Coruña
Coruña, A 15027800 IES Imaxe e Son � � � � � � � � � � �

Ferrol 15006791 IES Saturnino Montojo �

Noia 15010812 IES Virxe do Mar �

Santiago de Compostela 15015743 IES Arcebispo Xelmírez I � �

Ourense
Ourense 32015050 CIFP A Farixa �

Pontevedra
Vigo 36024461 IES Audiovisual de Vigo � � � �

Información
Concello Código Centro Teléfono Fax

A Coruña
Coruña, A 15027800 IES Imaxe e Son 981173181 981134224

Ferrol 15006791 IES Saturnino Montojo 981352169 981354326

Noia 15010812 IES Virxe do Mar 981820119 981820206

Santiago de Compostela 15015743 IES Arcebispo Xelmírez I 981584321 981584533

Ourense
Ourense 32015050 CIFP A Farixa 988236552 988236501

Pontevedra
Vigo 36024461 IES Audiovisual de Vigo 986246834 986246835
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