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Generalitat de Catalunya
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Institut Pere Martell

Cicle formatiu de grau superior de Realització de projectes audiovisuals RAE-1
Mòdul
M1
(165h)

M2
(132h)

Nom Mòdul

Unitats formatives
UF1: Planificació de la realització
UF2: Guió i càsting
Planificació de la realització en cinema i vídeo
UF3: Posada en escena
UF4: Recursos de producció i pla de rodatge
UF1: Programació dels mitjans tècnics i humans
UF2: Organització i control del rodatge
Processos de realització en cinema i vídeo
UF3: Direcció d’assajos i proves
UF4: Direcció de l’enregistrament
UF5: Preparació per a la postproducció

M3
(99h)

Planificació de la realització en televisió.

M5
(132h)

Planificació del muntatge i postproducció
d'audiovisuals

M6
(165h)

Realització del muntatge i postproducció
d'audiovisuals

M9
(165h)

Mitjans tècnics audiovisuals i escènics

M10
(99h)

Formació i orientació laboral

Data de publicació: Juliol 2021

Sí
X
X
X
X

NO

Sí, amb condicionants (*)

X
X
X
X
X

UF1 Estructura televisiva
UF2 Escaletes TV i pla de treball
UF3 Gestió dels recursos per a un programa de televisió
UF4 Planificació multicàmera de la posada en escena

UF1: Teoria i tècnica del muntatge
UF2: Formats i equips de postproducció
UF3: Preparació i captura dels materials de muntatge
UF4: Tècniques i eines de generació d’efectes i grafisme
UF1: Configuració i manteniment dels equips
UF2: Realització de la postproducció
UF3: Generació i introducció d’efectes
UF4: Processos per a l’acabat i generació del màster
UF1: Equips d’il·luminació i escenotècnia
UF2: Equipament de captació d’imatge
UF3: Equips de so
UF4 Mitjans tècnics en programes de televisió multicàmera i sistemes d'emissió
UF5 Equipament de postproducció en projectes audiovisuals i multimèdia
UF1: Incorporació al treball
UF2: Prevenció de riscos laborals

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(*) A principis de curs el professorat informarà de les condicions sobre la semipresencilatat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

Cicle formatiu de grau superior de Realització de projectes audiovisuals RAE-2
Mòdul

Nom Mòdul

M3
(132h)

Planificació de la realització en
televisió

Unitats formatives

Sí

UF1: Estructura televisiva

X
X
X
X

UF2: Escaletes TV i pla de treball
UF3: Gestió dels recursos per a un programa de televisió
UF4: Planificació multicàmera de la posada en escena

M4
(165h)

UF1: Configuració dels equips tècnics del control
Processos de realització en televisió

M7
(132h)

UF3: Assaig i realització multicàmera

07 Planificació de la regidoria
d’espectacles i esdeveniments

UF2: Posada en escena
UF3: Documentació tècnica artística i organitzativa
UF4: Planificació d'assajos
UF5: Adaptació de l’espectacle a nous espais

X
X
X
X
X

UF1: Preparació dels recursos tècnics i humans

M8
(132h)

X
X
X
X

Processos de regidoria d’espectacles i UF2: Direcció i coordinació d’equips
esdeveniments
UF3: Coordinació i execució de l’espectacle
UF4: Tancament i valoració de l’espectacle

M11
(66h)
M12
(99h)

Empresa i iniciativa emprenedora

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

Projecte de realització de projectes
d'audiovisuals i espectacles

UF1: Projecte de realització de projectes d'audiovisuals i espectacles

Data de publicació: Juliol 2021

Sí, amb condicionants (*)

X
X
X

UF2: Pla de treball i minutat
UF1: Projecte escènic

NO

X
X

(*) A principis de curs el professorat informarà de les condicions sobre la semipresencilatat

