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Cicle formatiu de grau mitjà de

Vídeo, discjòquei i so
Competències
generals

Proporciona els coneixements necessaris per realitzar
sessions d'animació musical i visual en viu i en directe i
efectuar la captació, mescla directa, enregistrament i
reproducció de so en tot tipus de projectes sonors.

De què
treballaràs?

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ajudant de so en televisió.
Microfonista de cinema i vídeo.
Microfonista de concerts musicals.
Microfonista d’espectacles escènics.
Ajudant de muntatge de so en cinema.
Discjòquei.
Vídeojòquei.
Vídeo discjòquei.

On treballaràs?

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva
activitat en l’àmbit de so per a produccions de cinema, vídeo,
televisió, multimèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles
i instal·lacions fixes de sonorització en grans, mitjanes i
petites empreses públiques i privades, televisions,
productores de cinema i vídeo, emissores de ràdio,
productores discogràfiques, empreses de doblatge, empreses
de sonorització i productores d’espectacles i en empreses
dedicades a la producció d’esdeveniments musicals.

Què
estudiaràs?

Té una durada total de 2000 hores (dos cursos acadèmics)
distribuïts en els següents mòduls professionals, en horari de
matí o de tarda:
Oferta (Curs 2017-2018)
• Primer curs: 2 grups de matí i 1 grup de tarda
• Segon curs: 2 grups de matí i 1 grup de tarda

Mòduls professionals

Hores

Mòduls de primer curs
Mòdul 1 : Instal·lació i muntatge d’equips de so

132

Mòdul 2 : Captació i enregistrament de so

132

Mòdul 4 : Preparació de sessions de vídeo discjòquei

165

Mòdul 7 : Presa i edició digital d’imatge

231

Mòdul 8 : Formació i orientació laboral

99

Mòdul 10 : Anglès

99

Mòduls de segon curs
Mòdul 3 : Control, edició i mescla de so

198

Mòdul 5 : Animació musical en viu

231

Mòdul 6 : Animació visual en viu

231

Mòdul 9: Empresa i iniciativa emprenedora

66

Mòdul 11 : Síntesi

66

Mòdul 12: Formació en centres de treball

350

