
Tècnic/a superior en

Realització 
de projectes 
d’audiovisuals          
i espectacles
CFGS Realització de projectes 
d’audiovisuals i espectacles

Aprèn treballant

Institut de l’Ebre
Av. Colom 34-42 | 43500 Tortosa - Tel. 977500949

#imatgeiso.ebre
iesebre@iesebre.com

www.iesebre.com

T’agrada el cinema, el teatre o la televisió? 
Vols aprendre a fer els teus propis vídeos? 
Et vindria de gust escriure, organitzar i dirigir 
un videoclip o un curtmetratge? I, òbviament, 
aprendre a muntar-lo al teu ordinador... Però 
aquest cicle és molt més, perquè t’ensenyarà 
també a regir un espectacle o esdeveniment. 

Com a professional, podràs treballar en el 
sector de la producció i realització de tot 
tipus de programes audiovisuals (cinema, 
vídeo, multimèdia, televisió i newmedia) i en 
el de la producció i realització d’espectacles 
(arts escèniques, produccions musicals i 
esdeveniments).

A més podràs fer pràctiques a les empreses 
d’audiovisuals i espectacles més importants 
de les Terres de l’Ebre.



Accés al cicle

De què treballaràs?
 »  Ajudant de direcció en cinema. 
 » Ajudant de realització de vídeo. 
 » Ajudant de realització de televisió. 
 » Responsable d’àrea d’audiovisuals (en 
empreses alienes a l’activitat). 

 » Muntador de cinema. 
 » Editor muntador de vídeo. 
 » Cap de regidoria.
 » Regidor d’espectacles en viu.
 » Regidor d’esdeveniments. 

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:
www.iesebre.com

 » Dominar el llenguatge audiovisual i escènic.
 » Planificar la realitzaió de projectes de cinema 
i vídeo.

 » Crear programes televisius.
 » Muntar i postproduir programes audiovisuals.
 » Organitzar i realitzar la regidoria d’espectacles 
i esdeveniments.

 » Controlar l’ús de càmeres de fotografía, 
televisió i cinema.

 » Desenvolupar projectes d’audiovisuals des de 
la idea inicial fins a la seva emissió.

Què faràs?

Què estudiaràs?
M1. Planificació de la realització en cinema i 
vídeo
M2. Processos de realització en cinema i vídeo
M3. Planificació de la realització en televisió
M4. Processos de realització en televisió
M5. Planificació del muntatge i postproducció 
d’audiovisuals
M6. Realització del muntatge i postproducció 
d’audiovisuals 
M7. Planificació de la regidoria d’espectacles i 
esdeveniments
M8. Processos de regidoria d’espectacles i 
esdeveniments
M9. Mitjans tècnics audiovisuals i escènics
M10. Formació i orientació laboral
M11. Empresa i iniciativa emprenedora
M12. Projecte de realització de projectes 
d’audiovisuals i espectacles
M13. Formació en centres de treball

 » Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics
 » Prova d’accés
 » CFGM
 » Altres
 » A més, hi ha la possibilitat de matricular-se a 
unitats formatives soltes.

Es pot accedir als cicles de formació professional de 
grau superior amb un dels següents requisits:

Continuïtat acadèmica
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir 
a qualsevol estudi universitari oficial de grau.


