
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Impresión gráfica Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG01Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0882 Preparación de materiais para  a impresión 92016/2017 293293

MP0882_13 Soportes de impresión 92016/2017 123123

MP0882_33 Tintas e vernices de impresión 92016/2017 8585

MP0882_23 Formas impresoras e produtos asociados 92016/2017 8585

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

Profesorado asignado ao módulo CLARA GÓMEZ-REINO PÉREZ

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

1. Contextualización do contorno produtivo: A presente programación didáctica correspondese co módulo formativo Imposición Dixital da Forma

Impresorade do Ciclo Medio de Preimpresión Dixital que se imparte no CIFP Compostela .Polo que na área de influencia, deberíamos falar de duas

zonas, unha inmediata de Santiago con un radio de aproximadamente 40 km e outra máis amplia abarcando dende a provincia de  A coruña  e

norte de Pontevedra. Na área de influencia do instituto encóntranse moitas  das industrias de Artes Gráficas de Galicia.

Na actualidade o CIFP Compostela conta con moitas empresas, que colaboran ou colaboraron acollendo estudantes para a realización do módulo

de formación en centros de traballo (FCT). Dentro destas, temos empresas con actividades: editoriais, publicidade, deseño gráfico, prensa, talleres

de preimpresión e imprentas.

Tipoloxía do alumnado:

A tipoloxía do alumnado é moi heteroxénea ao ter distintas procedencias xeográficas, normalmente nun entorno no que se mesturan a orixe rural e

a urbana, e con distintas bagaxes culturais.

Espazos específicos para o ciclo:

Aulas de Preimpresión2 dotada con 22 Pcs  en rede cun servidor, canón de video, pantalla,  impresora Dixital Xeros docu color 240 formato A3 con

PostScript e software e rip propio e ploters de corte e impresión de varios formatos.

Recursos online: O talleres do módulo dispoñen de internet.

Laboratorio de analise e estudio de materiais, dotado de microscópios, aparellos de medición de diversos parámetros, pH, humidade, temperatura,

durometro, viscosimetro, micrómetro.... Asi coma 15 pcs  con canón de video e pantalla.

Recursos bibliográficos: Biblioteca con máis de 100 títulos de Artes Gráficas.

Lexislación: O Diario Oficial de Galicia do Luns, 26 de novembro de 2012, publicou o DECRETO 224/2012, do 18 de outubro, polo que se

establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en preimpresión dixital.

Contextualización do módulo: O desenvolvemento deste módulo faise en 105 unidades lectivas de 60 minutos , distribuídas en 5 sesións semanais

o longo do curso.

Indicador do  rendemento situase nun 60 % de aprobados

2. As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

Técnico/a en impresión.

Técnico/a en impresión dixital.

Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

1. O proceso de impresión dixital é un sistema novo con gran crecemento, nomeadamente indicado para tiradas curtas e edicións baixo demanda,

coa posibilidade de utilizar unha gran variedade de soportes.

Na actualidade está limitado técnicamente pola súa velocidade de impresión.

2. Os cambios tecnolóxicos e os novos procedementos produtivos nas empresas demandan profesionais con permanente actualización e con

actitudes favorables á aprendizaxe ao longo da vida, á autoformación e á responsabilidade.
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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 Introducción, importancia do papel no desenrolo da humanidade. Principais formatosSoportes de
impresión: O Papel

8 1

2 Proceso de fabricaciónProceso de fabricación 20 4

3 Características e condicionantes para impresión. Métodos de ensayo e medición.Propiedades do papel 30 11

4 Identificación dos diferentes papeis e formatosCalidades de papel 25 9

5 Empillamento e carga na máquina.Almacenaxe,
preparación e
acondicionamento
para impresión.

15 5

6 Clasificación, características, almacenaxe, preparación e condicionantes.Outos soportes de
impresión.

25 5

7 Clases, partes , formatos e obtención da forma Offset.Formas impresoras
planograficas, forma
offset.

24 10

8 Clases, partes , formatos e obtención da forma serigráfica.Forma impresora
permeográfica,
pantalla de serigrafía

32 10

9 Clases, partes , formatos de outras formas impresoras.Outras formas
impresoras,
fotopolímero de
flexografía e placas de
tampografía

15 5

10 Composición, propiedades, caracteristicas e preparación.Solución de molladura 14 7

11 Clasificación, composición, e caracteristicas.Tintas e vernices para
impresión.

25 10

12 Procesos químicos que interveñen no secado das tintas.O secado das tintas. 9 7

13 Libros de cor, proceso de obtención das cores e a sua medición.Mestura e preparación
das cores.

51 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Soportes de impresión: O Papel 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresión, recoñecendo as súas propiedades e desenvolvendo o empillamento na máquina NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e comprobáronse as propiedades dimensionais do soporte (gramaxe, grosor e volume específico)

4.1.e) Contidos

Contidos

 Denominación e formatos comerciais de papeis de impresión.

 Comportamento dos soportes no proceso gráfico.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Proceso de fabricación 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresión, recoñecendo as súas propiedades e desenvolvendo o empillamento na máquina NO

RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresión, demostrando as súas características NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse e comprobáronse as propiedades relacionadas coa humidade (humidade, dirección de fibra e estabilidade dimensional)

CA2.3 Identificáronse e comprobáronse as características do cartón ondulado: cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe, ECT e absorción de auga (ensaio Cobb)

4.2.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e clasificación de propiedades dos papeis.

 Características dos papeis que inflúen directamente na impresión.

 Instrumentación e equipamentos de medición. Métodos de ensaio.

 Clasificación e características do cartón ondulado.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Propiedades do papel 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresión, recoñecendo as súas propiedades e desenvolvendo o empillamento na máquina NO

RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresión, demostrando as súas características NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse e comprobáronse as propiedades dimensionais do soporte (gramaxe, grosor e volume específico)

CA1.2 Identificáronse e comprobáronse as propiedades relacionadas coa humidade (humidade, dirección de fibra e estabilidade dimensional)

CA1.3 Demostráronse as propiedades de imprimibilidade dos papeis: microporosidade, arrancado en seco (método ceras Dennison), lisura (microcontour-test) e penetración da tinta no
papel (ensaio de tinta porométrica)

CA2.3 Identificáronse e comprobáronse as características do cartón ondulado: cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe, ECT e absorción de auga (ensaio Cobb)

CA2.4 Identificouse a adecuación dos compoñentes do autoadhesivo ao uso final ao que se destine

CA2.5 Acondicionouse, igualouse e realizouse a carga do cartón na morea de entrada da máquina

4.3.e) Contidos

Contidos

 Clasificación de soportes papeleiros: criterios de selección segundo o seu uso.

 Características dos papeis que inflúen directamente na impresión.

 Instrumentación e equipamentos de medición. Métodos de ensaio.

 Comportamento dos soportes no proceso gráfico.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Calidades de papel 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresión, demostrando as súas características NO

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

Criterios de avaliación

CA2.3 Identificáronse e comprobáronse as características do cartón ondulado: cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe, ECT e absorción de auga (ensaio Cobb)

CA2.6 Relacionouse o tratamento coroa coa redución da tensión superficial dos soportes plásticos

CA2.7 Preparáronse e colocáronse axeitadamente soportes complexos e lenticulares para a súa impresión

4.4.e) Contidos

Contidos

 Clasificación de soportes papeleiros: criterios de selección segundo o seu uso.

 Denominación e formatos comerciais de papeis de impresión.

 Estrutura e clasificación de propiedades dos papeis.

 Características dos papeis que inflúen directamente na impresión.

 Instrumentación e equipamentos de medición. Métodos de ensaio.

 Comportamento dos soportes no proceso gráfico.

 Preparación e acondicionamento do papel para impresión.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Almacenaxe, preparación e acondicionamento para impresión. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresión, recoñecendo as súas propiedades e desenvolvendo o empillamento na máquina NO

RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresión, demostrando as súas características NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Aireouse, igualouse e empillouse a carga do soporte no taboleiro do marcador da máquina

CA1.5 Detectouse e corrixiuse o achandamento da morea de papel no marcador

CA1.6 Aplicáronse as medidas preventivas para evitar os efectos prexudiciais da electricidade estática

CA1.7 Aplicáronse as técnicas axeitadas para o levantamento de cargas

CA2.5 Acondicionouse, igualouse e realizouse a carga do cartón na morea de entrada da máquina

4.5.e) Contidos

Contidos

 Almacenaxe e manipulación do papel: criterios e métodos.

 Normas de prevención de riscos na manipulación de papel.

 Comportamento dos soportes no proceso gráfico.

 Preparación e acondicionamento do papel para impresión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Outos soportes de impresión. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara o papel que haxa que utilizar na impresión, recoñecendo as súas propiedades e desenvolvendo o empillamento na máquina NO

RA2 - Prepara outros soportes que cumpra utilizar na impresión, demostrando as súas características NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Detectouse e corrixiuse o achandamento da morea de papel no marcador

CA1.6 Aplicáronse as medidas preventivas para evitar os efectos prexudiciais da electricidade estática

CA1.7 Aplicáronse as técnicas axeitadas para o levantamento de cargas

CA2.1 Identificáronse e comprobáronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tensión superficial dos soportes plásticos

CA2.2 Identificáronse e comprobáronse as propiedades básicas de soportes autoadhesivos: forza de adhesión, tack e cohesión

CA2.5 Acondicionouse, igualouse e realizouse a carga do cartón na morea de entrada da máquina

CA2.6 Relacionouse o tratamento coroa coa redución da tensión superficial dos soportes plásticos

4.6.e) Contidos

Contidos

 Clasificación de soportes papeleiros: criterios de selección segundo o seu uso.

 Clasificación das películas plásticas: criterios de selección segundo o seu uso.

 0Instrumentos e equipamentos de medición. Métodos de ensaio.

  Almacenaxe e manipulación de películas plásticas, cartón e outros soportes

 Preparación e acondicionamento de películas plásticas para impresión.

 Características de películas plásticas que inflúen na impresión.

 Autoadhesivos: composición e características.

 Clasificación e características do cartón ondulado.

 Preparación e acondicionamento do cartón para impresión.

 Características do cartón que inflúen na impresión.

 Soportes compostos: clasificación e características de impresión.

 Soportes lenticulares: principio, funcionamento e características.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Formas impresoras planograficas, forma offset. 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Revisa e coloca na máquina a forma impresora de offset, analizando os elementos gráficos que a compoñen SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Realizouse a maqueta previa de encartamento e comprobouse a correcta orde de foliación, a sinatura do prego, a orientación das páxinas e as medidas dos brancos marxinais das
páxinas

CA2.2 Comprobouse a existencia de todas as marcas e cruces de corte, encartamento, rexistro de cores e tiras de control de cor

CA2.3 Detectáronse e borráronse co corrector as pencas, raias e outros excesos de imaxe

CA2.4 Medíronse co densitómetro lector de pranchas as áreas de porcentaxe de punto das luces, medios tons e sombras

CA2.5 Montouse e tensouse a forma impresora nas mordazas do cilindro portapranchas

CA2.6 Reguláronse os mecanismos e as regulacións das mordazas do cilindro e os sistemas de pechamento

CA2.7 Calibrouse co micrómetro o grosor da prancha de offset e calculouse, de ser o caso, a alza necesaria para completar o revestimento do cilindro da prancha

4.7.e) Contidos

Contidos

 Forma impresora offset: clases, partes e formatos.

 Características da forma offset.

 Medición densitométrica nas pranchas offset.

 Principais defectos da forma impresora offset.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Forma impresora permeográfica, pantalla de serigrafía 32

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara as formas impresoras serigráficas e flexográficas para a impresión, tendo en conta as súas propiedades NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Distinguíronse as características das zonas de imaxes e brancos nas pantallas e nos fotopolímeros de flexografía

CA1.2 Preparáronse as pantallas de serigrafía, bloqueando as zonas abertas que non correspondan a imaxes, para as facer permeables

CA1.4 Comprobouse a tensión da pantalla serigráfica, utilizando o tensómetro serigráfico

CA1.6 Determináronse os factores que causan o esmagamento dos puntos de trama da forma flexográfica

4.8.e) Contidos

Contidos

 Comprobación da forma impresora.

 Forma serigráfica: clases, partes e características.

 Principais defectos das formas impresoras flexográficas e serigráficas.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Outras formas impresoras, fotopolímero de flexografía e placas de  tampografía 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara as formas impresoras serigráficas e flexográficas para a impresión, tendo en conta as súas propiedades NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Determinouse a tensión superficial do fotopolímero de flexografía

CA1.5 Comprobáronse o grosor e a dureza do cliché flexográfico, utilizando o micrómetro e o durómetro

CA1.7 Recoñecéronse os efectos dunha sobreexposición da forma flexográfica

4.9.e) Contidos

Contidos

 Forma flexográfica: clases, partes, características e formatos.

 Principais defectos das formas impresoras flexográficas e serigráficas.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Solución de molladura 14

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara a solución de molladura, determinando a concentración de produtos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Determinouse a concentración de aditivo segundo os datos do test correspondente

CA3.2 Determinouse e mediuse a condutividade da solución de molladura co condutímetro

CA3.3 Deduciuse o grao de acidez ou alcalinidade adecuado da solución de molladura

CA3.4 Aplicouse a clasificación dos residuos (sólidos e líquidos) nos contedores adecuados, segundo a normativa ambiental

CA3.5 Identificáronse os riscos laborais e ambientais e aplicáronse as medidas de prevención asociadas ao manexo das solucións de molladura

CA3.6 Interpretouse e mediuse a porcentaxe de alcohol existente na solución de molladura

CA3.7 Estimouse a calibración dos equipamentos de control da solución de molladura (condutímetro, pHmetro e alcoholímetro)

4.10.e) Contidos

Contidos

 Solucións de molladura: composición e propiedades.

 Aditivos da solución de molladura.

 Preparación da solución de molladura. Dureza da auga.

 pH da solución de molladura: función, medición e control.

 Condutividade da solución de molladura: medición.

 Alcohol isopropílico na solución de molladura: función e medición.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Tintas e vernices para impresión. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara as tintas e os vernices para a impresión, comprobando as súas propiedades reolóxicas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as características do secado das tintas e dos vernices cos sistemas de impresión e a natureza dos soportes

CA1.2 Determináronse as propiedades reolóxicas das tintas e dos vernices (viscosidade, rixidez e tack)

CA1.3 Aplicouse o acondicionamento da tinta e do verniz, utilizando os aditivos necesarios (diluentes, suavizantes, secantes, etc.)

4.11.e) Contidos

Contidos

 Tintas e vernices: composición, clasificación e propiedades.

 Características e parámetros das tintas e dos vernices: reolóxicas e ópticas.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 O secado das tintas. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara as tintas e os vernices para a impresión, comprobando as súas propiedades reolóxicas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as características do secado das tintas e dos vernices cos sistemas de impresión e a natureza dos soportes

4.12.e) Contidos

Contidos

 Comportamento das tintas na impresión. Secado.

 Instrumentación e equipamentos de medición das características das tintas e dos vernices.

 Preparación das tintas e dos vernices para a impresión.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 Mestura e preparación das cores. 51

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara as tintas e os vernices para a impresión, comprobando as súas propiedades reolóxicas NO

RA2 - Prepara cores especiais, desenvolvendo e calculando mesturas de cores SI

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Establecéronse as propiedades de cor da tinta (cor, ton, opacidade, etc.)

CA1.5 Identificáronse e utilizáronse os equipamentos de protección individual necesarios no manexo das tintas e os vernices

CA1.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos equipamentos utilizados

CA1.7 Identificáronse os riscos laborais e ambientais, e aplicáronse as medidas de prevención asociadas ao manexo das tintas e dos vernices

CA2.1 Medíronse co colorímetro as coordenadas lab da cor da mostra

CA2.2 Calculouse unha mostra de dez gramos de tinta aproximadamente, axustándose ás coordenadas lab da mostra caracterizada

CA2.3 Elaborouse a cantidade de tinta mediante a transformación do cálculo da mostra identificada

CA2.4 Aplicáronse as especificacións técnicas necesarias na medición co colorímetro e as tolerancias permitidas

CA2.5 Comprobouse colorimetricamente a tonalidade da tinta elaborada mediante unha impresión no IGT ou unha extensión co "quick pick"

CA2.6 Realizouse a limpeza das ferramentas e dos utensilios empregados, e clasificáronse os residuos obtidos nos contedores para o efecto

4.13.e) Contidos

Contidos

 Bibliotecas de cor.

 Medición da cor das tintas: instrumentos de medición e condicións de medición.

 Mestura de tintas: proporcións, equipamentos e orde de mestura.

 Proceso de obtención de cores especiais no taller.
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-Minimos exixibles. Identificáronse e comprobáronse as propiedades dimensionais do soporte (gramaxe, grosor e volume específico).

-Identificáronse e comprobáronse as propiedades relacionadas coa humidade (humidade, dirección de fibra e estabilidade dimensional).

-Aireouse, igualouse e empillouse a carga do soporte no taboleiro do marcador da máquina.

-Detectouse e corrixiuse o achandamento da morea de papel no marcador.

-Identificáronse e comprobáronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tensión superficial dos soportes plásticos..

-Identificouse a adecuación dos compoñentes do autoadhesivo ao uso final ao que se destine.

-Preparáronse e colocáronse axeitadamente soportes complexos para a súa impresión.

-Distinguíronse as características das zonas de imaxes e brancos nas pantallas e nos fotopolímeros de flexografía.

-Preparáronse as pantallas de serigrafía, bloqueando as zonas abertas que non correspondan a imaxes, para as facer permeables.

-Comprobouse a tensión da pantalla serigráfica, utilizando o tensómetro serigráfico.

-Comprobáronse o grosor e a dureza do cliché flexográfico, utilizando o micrómetro e o durómetro

-Determináronse as propiedades reolóxicas das tintas e dos vernices (viscosidade, rixidez e tack).

-Aplicouse o acondicionamento da tinta e do verniz, utilizando os aditivos necesarios (diluentes, suavizantes, secantes, etc.).

-Establecéronse as propiedades de cor da tinta (cor, ton, opacidade, etc.).

-Identificáronse e utilizáronse os equipamentos de protección individual necesarios no manexo das tintas e os vernices.

-Realizouse a limpeza das ferramentas e dos equipamentos utilizados.

-Identificáronse os riscos laborais e ambientais, e aplicáronse as medidas de prevención asociadas ao manexo das tintas e dos vernices.

-Realizouse a maqueta previa de encartamento e comprobouse a correcta orde de foliación, a sinatura do prego, a orientación das páxinas e as

medidas dos brancos marxinais das páxinas.

-Comprobouse a existencia de todas as marcas e cruces de corte, encartamento, rexistro de cores e tiras de control de cor.

- Detectáronse e borráronse co corrector as pencas, raias e outros excesos de imaxe.

-Medíronse co densitómetro lector de pranchas as áreas de porcentaxe de punto das luces, medios tons e sombras.

- Montouse e tensouse a forma impresora nas mordazas do cilindro portapranchas.

-Calibrouse co micrómetro o grosor da prancha de offset e calculouse, de ser o caso, a alza necesaria para completar o revestimento do cilindro da

prancha.

-Determinouse a concentración de aditivo segundo os datos do test correspondente.

-Determinouse e mediuse a condutividade da solución de molladura co condutímetro.

- Aplicouse a clasificación dos residuos (sólidos e líquidos) nos contedores adecuados, segundo a normativa ambiental.

-Identificáronse os riscos laborais e ambientais e aplicáronse as medidas de prevención asociadas ao manexo das solucións de molladura.

-Medíronse co colorímetro as coordenadas lab da cor da mostra.

-Calculouse unha mostra de dez gramos de tinta aproximadamente, axustándose ás coordenadas lab da mostra caracterizada.

-Elaborouse a cantidade de tinta mediante a transformación do cálculo da mostra identificada.

-Realizouse a limpeza das ferramentas e dos utensilios empregados, e clasificáronse os residuos obtidos nos contedores para o efecto.

Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

1_Para os contidos conceptuais fundamentalmente probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de diverso tipo.

Test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No caso de ter

varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado.

Suporá un 30% da cualificación final do módulo.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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2-As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar procedementos; Traballos individuais e

grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Suporá un 60 %  da cualificación do módulo.

3_Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os

compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o

traballo en equipo dos alumnos/as,coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Suporá un 10.% da cualificación final do módulo.

Dado o carácter  do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as que a súa cualificación en calquera dos

apartados  sexa negativa ou inferior a 5.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Ó tratarse  dun proceso de avaliación continua do alumnado, non se contemplan actividades de recuperación ó longo do curso académico,  agas

no periodo comprendido entre a terceira avaliación de módulos e a avaliación final o  remate do curso.

Especificaranse as actividades de recuperación de cada alumno a traves do  informe de aviación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedimiento

de Avaliación PR.75.AVA.01).

No suposto de que se pase de curso con este módulo penden, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa recuperación,

así como o periodo da súa realización, temporalización e data en que serán avaluados, que coincidirá coa sesión de aviación parcial previa á

realización da FCT en periodo ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poda acceder á FCT no periodo ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seranlle asignadas unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos realizaráse unha proba teórico - práctica da que o alumno será informado en tempo e forma.

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

Os alumnos/as  que perdan a avaliación continua terán dereito a un sistema extraordinario de avaliación, composto por unha ou  varias probas

téoricas e prácticas, que se desenvolverán en varias sesións ou dias  (a criterio do profesor) ,no que se comprobará si o alumno alcanzou os

minimos exixibles  propostos na programación.

Este sistema extraordinario de avaliación realizarase antes da sesión de avaliación finalde ciclos.

A proba teórica computará un 30% da nota  final.

A proba  práctica computará un 70% da nota final
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7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará a xefatura de

departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspontes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O inicio do curso farase unha proba escrita individual que permita obter datos respecto á situación previa e intentar detectar algunha dificultade no

alumno/a.

O longo dos módulos e antes do inicio de cada un deles verase o punto de partida do alumnado cara a ese novo módulo, ven mediante unha proba

escrita, ven observando as capacidades do alumnado ou mediante coloquio-entrevista.

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

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnos/as con necesidade de apoio educativo, o equipo docente do ciclo medio de impresión en

artes gráficas realizará unha reunión inicial nos primeiros quince días do curso para intercambiar a información obtida nas correspondentes

avaliacións iniciais así como a información que resulte do exame dos expedientes dos alumnos/as realizada polo titor ou titora do grupo segundo

as indicacións da xefatura de estudos.

Nesa reunión inicial adoptaranse decisións respecto ás medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas prestando especial atención a:

Dificultades de relación interpersoal.

Dificultades de atención.

Problemas auditivos.

Problemas visuais.

Dificultades de lectura.

Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita.

Dificultades no cálculo numérico.

Faltas de asistencia sen xustificar.

No caso de que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, trasladarase ao departamento de Orientación a correspondente solicitude

de informe psicopedagóxico e os apoios necesarios para a realización de adaptacións non significativas segundo os modelos utilizados no CIFP

COMPOSTELA.

De todos os xeitos, o equipo docente manterá reunións mensuais nas que se fará un seguimento de cada alumno/a e se adopten as medidas

necesarias para a súa correcta atención.

Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e, de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación

curricular non significativa que se consideren oportunas.

Se fose necesario, solicitarase asesoramento e colaboración do departamento de orientación do centro, para levar a cabo algunha medida
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adicional, no caso de que non responda ou non progrese adecuadamente coas actuacións anteriores.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante salientar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

curriculo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen esquecer

que a nivel profesional (tendo en conta as situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do usuario como

elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Proponse como actividade complementaria para realizar no Ciclo Medio de Impresión, durante o desenvolvemento do curso, de visitas técnicas a

papeleiras, feiras de mostras, ou imprentas de medio ou grande tamaño, dirixida a todos os alumnos aos que atinxe esta programación, que

consistirá en visitar os departamentos de preimpresión e impresión para ver os distintos desenvolvementos tecnolóxicos dirixidos ó alumnado cos

que non se pode contar de forma práctica no ciclo debido ó seu elevado custo, que abranguerá ós seguintes ámbitos:

1. Visita do departamento de Preimpresión e explicación por parte dos traballadores alí presentes poidan aclarar posibles dúbidas

2. Visita ó departamento de impresión para poder ver os distintos sistemas de impresión existentes nas artes gráficas.

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Galicia (Uniter e Coreti)

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego ¿AAGG- e Tórculo)

FebreiroVisita a empresas flexográfcas e serigráficas en Galicia (Valver, Flexgal e Playdesa)

Marzo         Visita a Antalis (Lisboa) e Multitema (Porto)

Marzo         Visita a Graphispag (Barcelona)

Abril         Visita a empresas en Asturias (Morés)
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Abril         Visita a empresas offset, dixitais, pre e  postimpresión en Galicia (Salnés e CA Gráfica)

Xuño         Charla ilustradores/creadores
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Impresión gráfica Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG01Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0879 Impresión en flexografía 62016/2017 213213

MP0879_12 Montaxe da forma flexográfica 62016/2017 3333

MP0879_22 Desenvolvemento da impresión flexográfica 62016/2017 180180

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

Profesorado asignado ao módulo DAVID GÓMEZ GONZÁLEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A industria do Papel e as Artes Gráficas en Galicia agrupa no 2005 un total de 1104 empresas, das que un 95% dedícanse a Edición, artes gráficas

e reprodución de soportes gravados.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, a maior parte dos locais están situados en A Coruña (47,17%), seguido en

orde de importancia por Pontevedra (37,61%).

Produtividade en termos monetarios no sector de artes gráficas galego inferior  á rexistrada para o total da Industria, mentres que o crecemento de

afiliación a Seguridade Social é superior a media galega dos últimos sete anos.

Polo que respecta o soporte tecnolóxico para o desenvolvemento da actividade gráfica o 67,1% das empresas que ofertan servizos de impresión

utilizan tecnoloxía offset. A continuación situase a tecnoloxía dixital de pequeno formato cun (36%) e a de grande formato (26,7%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cun porcentaxe do 18,7%.

En canto as perspectivas destas tecnoloxías para os próximos anos, apreciase que, salvo no caso da serigrafía, máis do 40% das industrias teñen

previsto aumentala súa actividade coas tecnoloxías que utilizan. No que respecta a tecnoloxía dixital máis do 70% das empresas que as empregan

actualmente formúlanse incrementar a súa actividade.

A comarca de Santiago de Compostela mantén porcentaxes similares en tódolos aspectos mencionados anteriormente para o sector en Galicia.  E

importante destacar que nesta comarca e nas limítrofes (Rías baixas) está asentada unha porcentaxe moi elevada da poboación de Galicia e das

empresas do sector das Artes Gráficas.

No que repecta os principais soportes empregados seguen a ser os papeleiros, en tódalas súas variedades, os que representan o porcentaxe máis

elevado, distinguíndose sectores como a imprenta comercial, o envase e o embalaxe.

Cobran cada día máis importancia os soportes non papeleiros, e así se pode apreciar en tódalas nosas comarcas de influencia onde se implantan

cada vez máis empresas dedicadas a elaboración de produtos gráficos feitos con soportes non absorbentes como son os plásticos en tódalas súas

variedades imprimibles. Tradicionalmente e asociada a industria conserveira ten moita importancia en Galicia o sector metalgráfico que traballa

soportes metálicos.

Nas serigráficas, de ampla implantación nos arredores do centro, realízanse todo tipo de produtos gráficos en soportes téxtiles, plásticos, papel,

vidro, etc..

Para tan ampla variedade de soportes e necesaria a utilización de unha ampla variedade de tintas de composición, propiedades e características

moi distintas.

PERFIL PROFESIONAL

O perfil profesional deste técnico vai dirixido cara a realización das operacións necesarias para o tratamento e a obtención das formas impresoras,

controlando e mantendo en primeiro nivel os equipos necesarios para obter os fotolitos e as formas impresoras coa calidade e os prazos

establecidos.

Os postos de traballo que poderían ser desempeñados son: Impresor nos distintos tipos de maquina que se dan no ciclo de Impresión Gráfica.
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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 Formas Impresoras
Flexograficas

33 20

2 Maquina flexografica
partes e tipos

20 10

3 Identificación dos
distintos elementos e
regulacions dunha
maquina flexografica

50 25

4 Preparacion dunha
tirada flexografica

40 20

5 Control dunha tirada
flexografica

70 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formas Impresoras Flexograficas 33

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a forma impresora e os elementos do cilindro portacliché, identificando os parámetros para a súa montaxe segundo as características do impreso SI

RA2 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando os riscos asociados á súa actividade profesional, así como as medidas
e os equipamentos para os previr SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobouse a preparación e a montaxe da forma impresora para obter a distribución e a disposición dos elementos que se vaian utilizar

CA1.2 Preparáronse os fotopolímeros coa dureza, o grosor e a profundidade do gravado en función do tipo de soporte que se vaia imprimir

CA1.3 Preparouse o cilindro portacliché cos eixes, engrenaxes ou sistema de camisa

CA1.4 Aplicouse o tipo de adhesivo máis adecuado sobre o cilindro portacliché, de maior ou menor dureza segundo o tipo de impresión

CA1.5 Colocouse e fixouse ao cilindro o cliché ou fotopolímero, utilizando para iso un equipamento de montaxe con vídeo

CA1.6 Seláronse os bordos dos fotopolímeros coa máxima efectividade e durabilidade

CA2.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas que se utilizan na impresión flexográfica

CA2.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA2.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na impresión por flexografía

CA2.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA2.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA2.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das operacións de impresión por flexografía

CA2.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso produtivo de impresión por flexografía

CA2.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo na preparación e na montaxe da forma impresora. Datos técnicos de posición.

 Tipos de adhesivos para clichés: dureza e grosores.

 Control de calidade de clichés e cilindros portapranchas. Revisión dos clichés e dos tipos de cilindros.
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Contidos

 Proceso de preparación dos clichés: dixital e analóxico.

 Valores de posición do fotopolímero. Dispositivo por perforacións ou con vídeo.

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector.

 0Métodos/normas de orde e limpeza.

 Identificación dos riscos asociados á impresión por flexografía.

 Fontes de contaminación en flexografía.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais en flexografía.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de impresión por flexografía.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión da protección ambiental.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Maquina flexografica partes e tipos 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Determináronse os dispositivos de acabamento en liña e os elementos necesarios

4.2.e) Contidos

Contidos

 Percorrido de bobina na rotativa.

 Tipos de máquinas: en liña, en torre ou de tambor central. Tipos de aliñadores e guía.

 Preparación de bobinas fóra de máquina. Configuración do empalme: recto e en forma de v ou w. Sistema de detección con etiqueta.

 Tensións de bobinas. Valores en función do tipo de soporte, grosor e anchura.

 Tratamentos superficiais do soporte: tipos.

 Acabamentos en liña. Tipos de troqueis: planos e rotativos. Elementos para o encartamento. Tipos de colas. Aplicación dun filme metalizado ou outro tipo de manipulación.

 Dispositivos de saída. Rebobinadores e empilladores.

 Tipos de cilindros anilox: cromados e cerámicos. Tipos de gravados e características.

 Tipos de tinteiros: abertos ou de circuítos pechados. Vantaxes e inconvenientes.

 Transferencia da cantidade de tinta.

 Posición e estado dos cilindros e das rasquetas ou coitelas dos tinteiros. Tipos de rasquetas.

 Equipamentos de secado entre cores. Tipos de secado: aire quente ou radiación.

 Túnel de secado. Probas de secado da impresión.

 Tipos de mostraxes da tiraxe. Visores de inspección de banda.

 Guía da bobina e rebobinadores. Tipos de rebobinadores con ou sen cambio automático.

 Equipamentos auxiliares de superestrutura de encartamento e volteamento da banda.

 Normativa de prevención de riscos laborais. Dispositivos de seguridade.

 Equipamentos auxiliares de troqueis planos e rotativos. Dispositivos de expulsión.

 Dispositivos de termo-relevo. Equipamentos de peladura ou baleiramento do material sobrante do soporte.

 Dispositivos de gofraxe ou relevo en seco.

 Mecanismos de funcionamento das máquinas. Lubricación de engrenaxes.
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Contidos

 Características técnicas das máquinas.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Identificación dos distintos elementos e regulacions dunha maquina flexografica 50

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos NO

RA2 - Regula os corpos impresores e os elementos mecánicos dos cilindros, interpretando as características técnicas do traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA1.6 Determináronse os dispositivos de acabamento en liña e os elementos necesarios

CA2.6 Identificouse o paralelismo de todos os cilindros, os roletes e as lamelas das cámaras pechadas dos tinteiros do corpo impresor

CA2.8 Axustáronse as presións entre os cilindros (anilox, portaclichés e de presión)

4.3.e) Contidos

Contidos

 Percorrido de bobina na rotativa.

 Preparación de bobinas fóra de máquina. Configuración do empalme: recto e en forma de v ou w. Sistema de detección con etiqueta.

 Tensións de bobinas. Valores en función do tipo de soporte, grosor e anchura.

 Tratamentos superficiais do soporte: tipos.

 Acabamentos en liña. Tipos de troqueis: planos e rotativos. Elementos para o encartamento. Tipos de colas. Aplicación dun filme metalizado ou outro tipo de manipulación.

 Dispositivos de saída. Rebobinadores e empilladores.

 Tipos de cilindros anilox: cromados e cerámicos. Tipos de gravados e características.

 Tipos de tinteiros: abertos ou de circuítos pechados. Vantaxes e inconvenientes.

 Transferencia da cantidade de tinta.

 Posición e estado dos cilindros e das rasquetas ou coitelas dos tinteiros. Tipos de rasquetas.

 Presións correctas entre cilindros e paralelismo. Axuste micrométrico.

 Densitometría e colorimetría: parámetros de medición, tira de control, campos e equipamentos. Control manual, remoto e automático.

 Valores de tensión superficial do soporte e do corpo impresor. Probas de ancoraxe de tinta.

 Equipamentos de secado entre cores. Tipos de secado: aire quente ou radiación.

 Túnel de secado. Probas de secado da impresión.

 Marxes de valores tonais e de rexistro. Densidades incorrectas.

 Tipos de mostraxes da tiraxe. Visores de inspección de banda.
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Contidos

 Guía da bobina e rebobinadores. Tipos de rebobinadores con ou sen cambio automático.

 Equipamentos auxiliares de superestrutura de encartamento e volteamento da banda.

 Mostra de cotas da orde de traballo coa posición de cortes, fendeduras, encartamentos ou outros tratamentos.

 Equipamentos auxiliares de troqueis planos e rotativos. Dispositivos de expulsión.

 Dispositivos de termo-relevo. Equipamentos de peladura ou baleiramento do material sobrante do soporte.

 Dispositivos de gofraxe ou relevo en seco.

 Mecanismos de funcionamento das máquinas. Lubricación de engrenaxes.

 Características técnicas das máquinas.

 Revisións periódicas: diarias, semanais, mensuais ou semestrais.

 Produtos de limpeza para tintas.

 Condicións dos cilindros anilox: coidado e conservación.

 Libro de mantemento da máquina e equipamentos auxiliares.

 Reciclaxe de trapos, tintas e produtos químicos. Xestión de residuos.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Preparacion dunha tirada flexografica 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos NO

RA2 - Regula os corpos impresores e os elementos mecánicos dos cilindros, interpretando as características técnicas do traballo SI

RA3 - Entoa e rexistra o impreso na máquina de flexografía, de xeito tanto analóxico como dixital, aplicando os parámetros que cumpra controlar, en relación co
impreso que se vaia obter SI

RA5 - Realiza operacións de conversión en liña do soporte, aplicando os procedementos en relación co tratamento do impreso que haxa que obter SI

RA6 - Realiza a limpeza e o plan de mantemento da máquina, dos equipamentos e das ferramentas, desenvolvendo as indicacións de fábrica NO

RA7 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando os riscos asociados á súa actividade profesional, así como as medidas
e os equipamentos para os previr SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicouse a regulación do paso de papel ou bobina ao longo do percorrido na máquina, segundo as gramaxes, as características do soporte e o traballo que se vaia realizar

CA1.2 Axustáronse os elementos do sistema de alimentación ou a peladura, a montaxe e o enfiamento das bobinas

CA1.3 Realizáronse os prerrexistros do soporte e regulouse a tensión das bobinas

CA1.4 Preparáronse os equipamentos de tratamento superficial

CA1.5 Regulouse o paso do soporte e guiouse polos corpos impresores

CA1.6 Determináronse os dispositivos de acabamento en liña e os elementos necesarios

CA2.1 Reguláronse os corpos impresores para obter as cores necesarias, coa secuencia de impresión axeitada

CA2.2 Determinouse o número de alvéolos correctos dos cilindros anilox, dependendo da cantidade de tinta que se queira transmitir na impresión

CA2.3 Preparáronse os tinteiros, os circuítos pechados e os viscosímetros coas súas mangas, bombas, cámaras de rasquetas e tinta

CA2.4 Preparáronse os cilindros portapranchas nos carros e o sistema de elevación, aplicando a secuencia de colocación na máquina de flexografía

CA2.5 Colocáronse todos os cilindros no centro no rexistro

CA2.6 Identificouse o paralelismo de todos os cilindros, os roletes e as lamelas das cámaras pechadas dos tinteiros do corpo impresor

CA2.7 Realizouse a limpeza dos cilindros de presión, eliminando depósitos de tinta ou outras impurezas

CA2.8 Axustáronse as presións entre os cilindros (anilox, portaclichés e de presión)

CA3.1 Identificáronse as características técnicas do prego ok (condicións de cor e rexistro) en flexografía

CA3.2 Comprobáronse as características técnicas da tiraxe que se vaia realizar (tonalidades, tintas, secuencia de impresión e tolerancias de control)
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Criterios de avaliación

CA3.3 Aplicouse a regulación da carga de tinta, medindo co densitómetro a densidade da tinta impresa

CA3.4 Recoñecéronse os campos de medición densitométrica do ton cheo, ganancia de estampaxe, trapping, contraste de impresión, valores estándar, tolerancias e desviacións, coas súas
causas e posibles solucións, na impresión en flexografía

CA3.5 Comprobáronse os valores densitométricos da densidade da masa e da ganancia de estampaxe e/ou os valores colorimétricos das coordenadas lab do impreso en flexografía

CA3.6 Comprobouse co contafíos e corrixiuse a posición exacta da imaxe dos cilindros con respecto ao rexistro do orixinal

CA5.1 Identificouse a adecuada rebobinaxe para a súa posterior conversión ou manipulación

CA5.2 Preparouse o troquel en plano ou rotativo coa contra platina necesaria, plana ou cilíndrica

CA5.3 Preparouse o equipamento de encartamento en liña, colado e dispositivo de empillamento para a súa paletización

CA5.4 Preparouse un filme metalizado con termorrelevo e comprobouse a correcta rebobinaxe do elemento sobrante da película térmica

CA5.5 Preparouse un relevo en seco ou gofraxe coa contra platina adecuada

CA5.6 Estableceuse, cun trazado de referencia ou un plano cotado, a correcta posición do corte, a fendedura, o encartamento ou outro tipo de manipulación

CA5.7 Determinouse a correcta presión da troquelaxe, o encartamento ou outro tipo de manipulación

CA6.1 Limpáronse os elementos da máquina, os clichés e as ferramentas, utilizando os produtos adecuados

CA6.2 Realizouse a limpeza dos cilindros anilox para que se garanta a transmisión da cantidade de tinta

CA6.3 Lubricáronse engrenaxes, sistemas hidráulicos e circuítos de aire presión, cumprindo o manual de mantemento preventivo da máquina

CA6.4 Determinouse o fluxo de renovación e extracción do aire dos túneles de secado e as horas de funcionamento das lámpadas UV

CA6.5 Verificáronse os circuítos pneumáticos defectuosos segundo o manual de mantemento da máquina, e informouse diso

CA6.6 Localizouse e comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina

CA7.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas que se utilizan na impresión flexográfica

CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA7.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na impresión por flexografía

CA7.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA7.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA7.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das operacións de impresión por flexografía

CA7.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso produtivo de impresión por flexografía

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.4.e) Contidos

Contidos
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Contidos

 Descrición dos parámetros da orde de traballo.

 Percorrido de bobina na rotativa.

 Preparación de bobinas fóra de máquina. Configuración do empalme: recto e en forma de v ou w. Sistema de detección con etiqueta.

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo. Disposición dos cilindros. Desenvolvemento dos cilindros.

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo. Orixinais e mostras de cor.

 Presións correctas entre cilindros e paralelismo. Axuste micrométrico.

 Valores de tensión superficial do soporte e do corpo impresor. Probas de ancoraxe de tinta.

 Control de calidade con mostras autorizadas. Sinais de impresión e probas de contrato.

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo no desenvolvemento da tiraxe. Constancia dos valores en toda a tiraxe.

 Utilización de densitómetro e colorímetro. Calibración e manipulación.

 Valoración das mostraxes. Cruces de rexistro e parches de control de presións. Cuñas de ganancia de punto e balance de grises.

 Normativa de prevención de riscos laborais. Dispositivos de seguridade.

 Marxes de valores tonais e de rexistro. Densidades incorrectas.

 Follas de control con valores obtidos. Almacenamento de valores de viscosidades de tinta, presións e mostras obtidas.

 Mostra de cotas da orde de traballo coa posición de cortes, fendeduras, encartamentos ou outros tratamentos.

 Mecanismos de funcionamento das máquinas. Lubricación de engrenaxes.

 Características técnicas das máquinas.

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector.

 0Métodos e normas de orde e limpeza.

 Identificación dos riscos asociados á impresión por flexografía.

 Fontes de contaminación en flexografía.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais en flexografía.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de impresión por flexografía.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión da protección ambiental.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Control dunha tirada flexografica 70

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos NO

RA2 - Regula os corpos impresores e os elementos mecánicos dos cilindros, interpretando as características técnicas do traballo NO

RA4 - Desenvolve a tiraxe do soporte na máquina de flexografía, atendendo ás condicións técnicas do proceso SI

RA6 - Realiza a limpeza e o plan de mantemento da máquina, dos equipamentos e das ferramentas, desenvolvendo as indicacións de fábrica NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Aplicouse a regulación do paso de papel ou bobina ao longo do percorrido na máquina, segundo as gramaxes, as características do soporte e o traballo que se vaia realizar

CA1.3 Realizáronse os prerrexistros do soporte e regulouse a tensión das bobinas

CA1.5 Regulouse o paso do soporte e guiouse polos corpos impresores

CA1.7 Axustouse a saída mediante empilladores ou rebobinadores do soporte

CA2.1 Reguláronse os corpos impresores para obter as cores necesarias, coa secuencia de impresión axeitada

CA4.1 Realizouse a mostraxe dos impresos coa frecuencia establecida e comprobouse co prego ok en flexografía

CA4.2 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do colorímetro e aplicando as tolerancias do delta E das coordenadas lab en flexografía

CA4.3 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do densitómetro, non superando as tolerancias na densidade da masa, a ganancia de estampaxe, o contraste de
impresión e o trapping, en flexografía

CA4.4 Identificouse a relación da tensión superficial do soporte, do fotopolímero e a tinta

CA4.5 Deducíronse os defectos de secado e adherencia da tinta mediante o test de imprimabilidade en flexografía

CA4.6 Detectáronse e corrixíronse as variacións do rexistro entre as cores impresas

CA4.7 Estableceuse, detectouse e corrixiuse a ausencia de defectos relacionados coa impresión en flexografía

CA4.8 Estableceuse a velocidade da máquina, a temperatura dos fornos e o caudal de aire, para controlar o proceso de secado durante a produción en flexografía

CA4.9 Determinouse o método e a frecuencia de mostraxe dos impresos da produción en flexografía

CA6.7 Clasificáronse os residuos industriais xerados no proceso de limpeza no lugar axeitado

4.5.e) Contidos

Contidos

 Descrición dos parámetros da orde de traballo.
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Contidos

 Percorrido de bobina na rotativa.

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo. Disposición dos cilindros. Desenvolvemento dos cilindros.

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo no desenvolvemento da tiraxe. Constancia dos valores en toda a tiraxe.

 Utilización de densitómetro e colorímetro. Calibración e manipulación.

 Marxes de valores tonais e de rexistro. Densidades incorrectas.

 Follas de control con valores obtidos. Almacenamento de valores de viscosidades de tinta, presións e mostras obtidas.
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A avaliación será sempre continua e non só sobre o aprendizaxe dos alumnos/as, senón tamén sobre todo o proceso de ensino-aprendizaxe: os

obxectivos da unidade didáctica, os contidos expostos, os propios criterios de avaliación, os materiais didácticos e o propio profesor a través da

súa programación.

Perda do dreito de avaliación continua

a. Para a perda de avaliación contiunua terase en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Se aplicara o disposto no apartado 3

do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial: "O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será

do 10% respecto a súa duración total. Para os efectos de determianción da perda de dereito á avaliación continua, o proesorado valorará as

circunstancias persoais e laborais do alumno ou alumna na xustificación desas faltas.

Asi que establecese un máximo dun 10 5 para as faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5 % con xustificación. En todo

caso o alumno ou alumna non poderá twer máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous conceptos ata o

15% no curso académico.

A avaliación será recuperadora, considerando a cualificación da última avaliación do curso como a cualificación de toda a materia, tendo a

posibilidade de recuperación, no caso de suspenso antes de finalizar o ciclo. A avaliación adoita facerse coa realización de probas escritas,

cuestións obxectivas (preguntas test, cálculo, relacións, conceptos...) indicando a materia sometida a avaliación e a valoración cuantitativa de cada

cuestións, e probas prácticas que determinen as capacidades adquiridas polo alumnado.

Considéranse os seguintes compoñentes do proceso avaliador:

1. Actividades teóricas:

1.1 Probas escritas: cuestións obxectivas (preguntas test, cálculo, relacións, conceptos,,...) indicando a materia sometida a avaliación. Con

carácter individual, aínda que nalgures unidades ou temas poderá ser en grupo.

1.2 Propostas de traballo que o alumno/a en ocasións realizará en horario lectivo, e noutras ocasións en horario non lectivo. Ao longo do curso

pódense programar traballos para obter información pertinente de fontes secundarias utilizadas para mellorar as habilidades de búsqueda de

información coa utilización de internet, traballos de análise, bibliográficos, de investigación, búsqueda bibliográfica... que se desenvolverán de

forma grupal e/ou individual.

1.2.1 Traballos en grupo: Como norma xeral, a cualificación do traballo será aplicando os criterios establecidos e debe ser igual para todos os

compoñentes do grupo. Deben tomarse como elementos avaliadores mínimos os seguintes:

Claridade da exposición.

Conclusións.

Estrutura do traballo.

Presentación.

Maquetación.

Contidos.

Emprego de imaxes e demais recursos gráficos.

1.2.2 Traballos individuais, cualificados individualmente, deben tomarse como elementos avaliadores mínimos os seguintes:

Claridade da exposición.

Conclusións.

Estrutura do traballo.

Presentación.

Maquetación.

Contidos.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Emprego de imaxes e demais recursos gráficos.

1.2.3 Exposicións: En ocasións o peso dun traballo ou práctica radica na exposición oral que posteriormente fan os alumnos/as. Neste caso

cómpre matizar que cando se trate de traballos en grupo a exposición debe valorarse individualmente, tendo en conta como elementos avaliadores

para as exposición orais:

Utilización da linguaxe.

Aplicación de conceptos.

Claridade da exposición.

Utilización de recursos.

Respostas dadas ás dúbidas.

Concreción dos obxectivos propostos.

Todas as actividades teóricas terán un prazo de realización ou entrega, o non cumprimento del suporá a penalización de 1 punto na valoración final

do traballo ou exercicio, por día de retraso.

2. Actividades prácticas:

2.1 Titoriais: serán sempre con carácter individual. O alumno seguirá as explicacións do mestre, que o guiará durante todo o exercicio, para

deste xeito conseguir adquirir novos contidos, afianzar os que xa posúe e/ou alcanzar novas destrezas e técnicas de traballo.

2.2 Deseños: poden ser de diverso tipo e orientados a traballar os obxectivos formativos (conceptos, compoñentes, técnicas de traballo,

potenciar habilidades, etc...). Cualificados individualmente, deben tomarse como elementos avaliadores mínimos os

2.5 seguintes:

2.5.1

Estrutura do traballo.

Xerarquía dos contidos.

Presentación.

Maquetación.

Contidos.

Emprego de imaxes e demais recursos gráficos.

Composición e calidade técnica usada.

Creatividade e atractivo da solución gráfica.

Procedemento, pautas de realización.

Teranse en conta as especificacións técnicas, características e formulacións segundo a U.D.

Todas as actividades prácticas terán un prazo de realización ou entrega, o non cumprimento del suporá a penalización de 1 punto na valoración

final do traballo ou exercicio, por día de retraso.

3. Cualificación das actitudes: Establécense como elementos avaliadores referentes ás actitudes os seguintes:

3.1 Asistencia e puntualidade ás clases. O alumno/a ten 10 puntos.

3.2 Cumprimento das normas de convivencia do centro, as normas do regulamento de Sanidade e as normas establecidas polo profesor/a,

medirase como grao de cumprimento: ningún (0), baixo (2,5), normal (5), alto (7,5) ou excepcional (10).

3.3 Participación activa nas clases. Medida como grao de cumprimento: ningún (0), baixo (2,5), normal (5), alto (7,5) ou excepcional (10).

3.4 Respecto aos compañeiros/as e ao profesor. Medida como grao de cumprimento: ningún s(0), baixo (2,5), normal (5), alto (7,5) ou

excepcional (10).

3.5 Resposta ás correccións suxeridas polo profesor. Medida como grao de cumprimento: ningún (0), baixo (2,5), normal (5), alto (7,5) ou

excepcional (10).

4. Aos efectos de obtención da cualificación final do alumno/a seguiranse os seguintes criterios:
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4.1 A cualificación global realizarase unha vez comprobada a entrega de tódolos traballos propostos, incluíndo os titoriais, estes serán

idénticos aos realizados na aula polo mestre. Unha vez certificada a entrega dos traballos, procederase do seguinte xeito:

4.2 A cualificación do elemento ¿1¿ obterase aplicando a media aritmética dos elementos que o compoñen. Terá un peso na cualificación dun

20% e fará media co punto ¿2¿ sempre que se acade un mínimo de 4 sobre 10.

4.3 A cualificación do elemento ¿2¿ obterase aplicando a media aritmética dos elementos que o compoñen correspondéndolle un 80% da

cualificación. O alumno/a debe acadar un mínimo de 4 sobre 10 para calcular a media co elemento ¿1¿.

4.4  A cualificación do elemento 3 obterase pola media aritmética dos ítems: 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. Unha cualificación inferior a 5 sobre 10 restará

un punto da cualificación global do elemento 1, mentres que unha cualificación superior a 5 engadirá un punto á cualificación do elemento 1. No

ítem 3.1.1, cada 3 faltas de asistencia ou puntualidade restan un punto.

O artigo 3.3 da Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de

FPE de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de setembro), establece que é de aplicación en tódolos módulos do ciclo

formativo o proceso de avaliación continua, pero require a asistencia regular do alumnado á clases e demais actividades programadas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

A programación didáctica adaptarase ás necesidades do alumnado. O profesor coordinará a programación e realizará o seguimento diario da súa

aplicación, especialmente nos exercicios ou cuestións prantexadas. Tamén terase en conta as observacións que o resto de docentes fagan nas

reunións de ciclo e/ou nas sesións de avaliación.

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumno/a e

ofrécense os recursos básicos coa fin de facilitar as aprendizaxes dos alumnos/as en función das súas necesidades concretas.

Proponse dúas actividades, secuenciadas no tempo para acadar os obxectivos dentro de cada unha das unidades didácticas:

o A primeira, común para todos os alumnos/as, é a de resolver un cuestionario, realizar unha práctica ou ambas opción con fin de asimilar os

contidos e desenvolver as destrezas mínimas da unidade didáctica.

o A segunda proponse dependendo de si os alumnos/as acadaron os contidos mínimos ou non:

¿ No caso de acadar os mínimos esixidos, poderán realizar outro exercicio máis complexo para profundizar nos coñecementos.

¿ Os alumnos/as que non alcanzaron os contidos mínimos ao mesmo tempo que os anteriores, terán que realizar outro exercicio cos

contidos máis detallados, recalcando aqueles conceptos menos claros, e se é posible incluíndo exemplos do contorno (aula, centro, casa...) para

que o alumno/a sexa capaz de conseguir a fin proposta.

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

Os alumnos/as que perdan a avaliación continua terán dereito a un sistema extraordinario de avaliación, composto por varias probas e/ou conxunto

de actividades, no que se comprobe si o alumno/a alcanzou a totalidade das capacidades propostas na programación, no consistindo nunha proba

de contidos mínimos. Este sistema extraordinario de avaliación realizarase antes da sesión de avaliación final.

O alumnado que perdera o dereito a avaliación continua deberase poñer en contacto co profesor do módulo para fixar a data ou datas das probas.

Debido o carácter práctico do módulo e tendo en conta que parte da destreza no traballo adquírese mediante a constancia e observación, hai

certas capacidades que necesitan da asistencia a clase, polo cal un 30% da nota non se poderá recuperar.

1. Traballos prácticos. Computarán un 50% da nota.
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         É obrigatorio a entrega de tódolos traballos propostos durante o curso, tanto os teóricos como os prácticos.

          É obrigatorio a entrega de tódolos titoriais propostos durante o curso, estes serán idénticos aos realizados na aula polo mestre.

           Normas de entrega de traballos:

1.1. Os traballos poderán entregarse o longo do curso.

1.2. Os traballos entregaranse por avaliacións e ordenados por datas.

1.3. Todos os traballos correspondentes a unha avaliación entregaranse xuntos.

1.4. Non poderán entregarse traballos ¿soltos¿.

1.5. Si á entrega dos traballos falta algún, non se poderá entregar con posterioridade e se considerará como non realizado.

1.6. Antes da avaliación final, sinalarase unha data límite para a entrega de tódolos exercicios. Despois desa data non se recollerá ningún e

considerase como non realizados.

2. Actividades ou propostas de traballo teóricos. Computarán un 25% da nota.

          É obrigatorio a entrega de tódolos traballos teóricos propostos durante o curso.

           Normas de entrega de traballos:

2.1. Os traballos poderán entregarse o longo do curso.

2.2. Os traballos entregaranse por avaliacións e ordenados por datas.

2.3. Todos os traballos correspondentes a unha avaliación entregaranse xuntos.

2.4. Non poderán entregarse traballos ¿soltos¿.

2.5. Si á entrega dos traballos falta algún, non se poderá entregar con posterioridade e se considerará como traballo non realizado.

2.6. Antes da avaliación final, sinalarase unha data límite para a entrega dos traballos. Despois desa data non se recollerá ningún traballo e

considerase como non realizados.

3. Probas escritas. Computarán un 25% da nota.

3.1. Dependendo da data na que se perderá a avaliación, deberanse realizar unha ou varias probas escritas para determinar as capacidades

adquiridas.

3.2. Antes da avaliación final, sinalarase unha data para a realización desta proba.

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

Considérase que a avaliación da práctica docente, permite recoller información válida sobre os resultados da acción educativa, é indispensable

valorala para que os seus datos sirvan para incentivar ao alumnado.

Aínda que non hai unha metodoloxía específica para a avaliación docente, o profesor debe identificar as necesidades do alumnado e formular unha

serie de preguntas: cómo aprende mellor  e rende máis o alumno? con qué se cansa? qué axuda necesita? qué novos estímulos son necesarios?

Unha vez feitas, débese reflexionar e tomar decisións sobre a adecuación ou non das actividades realizadas, e sobre a eficacia da metodoloxía e

recursos tanto persoais como materiais empregados.

Mellorar o proceso de ensinanza, modificar o plan de actuación deseñado na programación, programar actividades de reforzo específico e

introducir os mecanismos de corrección adecuados, son os obxectivos que se perseguen.

Como ferramentas para a concreción dos obxectivos cóntase con varios métodos:

-Por un lado coa observación, esta é un método de investigación, utilízase con moita frecuencia na maioría dos modelos de avaliación das labores

académicas do docente.

-Compartir experiencias formais e informais cos meus compañeiros para a solución de problemas conxuntos.

-Lista de control, escala o cuestionario completado polo alumnado.
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-É importante coñecer a situación de partida dos alumnos, detectar as dificultades que xurdan e valorar os resultados obtidos.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

¿ O inicio do curso farase unha proba escrita individual que permita obter datos respecto á situación previa e intentar detectar algunha

dificultade no alumno/a.

¿ O longo dos módulos e antes do inicio de cada un deles verase o punto de partida do alumnado cara a ese novo módulo, ven mediante

unha proba escrita, ven observando as capacidades do alumnado ou mediante coloquio-entrevista.

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

Esta programación ten un carácter aberto e flexible para poder atender á diversidade de alumnos/as, posibilitando niveis de adaptarse ás

condicións específicas de cada alumno/a, presentando como colectivos específicos os alumnos/as con necesidade educativas especiais, os

bendotados intelectualmente e os estranxeiros.

Cando se trate de alumnos/as con necesidade especias de aprendizaxe, será necesario:

¿ Personalizar o proceso de ensino-aprendizaxe o máximo posible e buscar que os alumnos/as traballen apoiándose uns nos outros co fin de

conseguir suplir as deficiencias de cada un.

¿ Insistirase nos contidos mínimos e actividades de reforzo.

¿ Potenciarase a participación do alumno/a e a consecución de pequenos logros como elementos de motivación.

Por outra parte, cando se trate de alumnos/as que requiran unha atención específica por ter un ritmo máis acelerado de aprendizaxe, podemos

sinalar como actuación xerais:

¿ Plantexarlles un número adicional de supostos prácticos para facilitar o afundimento nos contidos e o desenvolvemento da súa capacidade de

investigación e razoamento.

¿ Evitar a frustración ou o aburrimento mediante contidos e casos prácticos mais complexos e variados nos momentos nos que se están a realizar

exercicios, actividades ou aclaración de dúbidas e recapitulacións co resto da clase.

¿ Evitarlles os exercicios repetitivos e as prácticas superfluas en materias xa analizadas.

Por último, no caso de que existise algún alumno/a estranxeiro/a habería que tratar con carácter xeral e como elemento previo unha rápida e eficaz

integración no grupo. Para iso como metodoloxía específica podemos sinalar:

¿ A creación de grupos de traballo nos que se integre o alumno e poida participar como un máis.

¿ Fomentar actitudes de respecto ás diferenzas individuais. É básico na metodoloxía didáctica que nos equipos de traballo se potencie un

ambiente de cordialidade e cooperación, así como as actitudes de respecto cara as diferenzas individuais, preservando as súas peculiaridades

culturais, todo iso guiado polo sentimento de rexeitamento cara calquera situación xenófoba ou racista.

Para levar a cabo todas estas actuacións, as actividades de clase deben atender ao traballo en equipo e a axuda recíproca entre os alumnos/as.

Ten que establecerse unha continua comunicación, diálogo, entre profesor e alumno/a a fin de poder adaptar as actividades segundo os

coñecementos de cada un.
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9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Entre os contidos da programación hai temas indispensables para a formación de profesionais, pero sobre todo, debe de haber actitudes e valores.

Trátase de que os alumnos reflexionen sobre valores humanos esenciais e compartan as súas ideas cos seus compañeiros, amigos, profesores,...

A educación en valores comprende unha serie de ensinanzas que se deberán apoiar, facendo incapé no fomento de actitudes de respecto ás

diferenzas individuais, é básico que nos equipos de traballo se potencie un ambiente de cordialidade e cooperación, preservando as diferenzas

culturais dos individuos. Esta educación en valores pode abarcar os seguintes ámbitos:

- Educación Moral e Cívica.

- Educación para a Paz.

- Educación para a Saúde.

- Educación Sexual.

- Educación Ambiental.

- Educación do Consumidor.

¿ Educación Vial.

¿ Educación para a Igualdade de oportunidades entre os sexos.

¿ Educación de non Discriminación por sexo, raza ou relixión.

O longo do curso potenciaranse os ámbitos anteriormente sinalados, ben mediante debates, ben con exemplos, co visionado dalgunha película,

con presentacións PPS, etc...

Como medida de integración cara os inmigrantes, visionarase a curtametraxe ¿Gato encerrado¿ de Peque Varela. Seleccionei esta animación por

tres cuestións: adecuada para a idade dos alumnos, a calidade e as solución de deseño, e a temática da obra.

¿ Con anterioridade á proxección o profesor presentará a película en relación a dous criterios:

¿ Valor cinematográfico: información sobre a directora, a trama, o deseño, características da rodaxe, etc...

¿ Valores e actitudes nos que os alumnos deberán prestar una maior atención durante a proxección, e que logo serán analizados e

debatidos.

Neste punto comentarase na aula a película, dirixindo o curso do debate cara os seguintes temas e finalidades:

¿ Nivel de comprensión da película.

¿ Análise das diferentes solucións de deseño.

¿ Diferenzas culturais, diferenzas de oportunidades, necesidade de emigrar, recoñecemento do noso pasado de terra de emigrantes,..

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Considéranse actividades complementarias as organizadas polos Centros durante o horario escolar, e que teñen un carácter diferenciado das

propiamente lectivas polo momento, espazos o recursos que se utilizan.

O Plan Anual do Centro, que é o aprobado polo Consello Escolar, reflexará a programación  das actividades complementarias e extra escolares

que van a realizarse ao longo do curso, estas0 actividades serán coordinadas  pola  Vicedirección e o Xefe/a do Dpto. De Artes Gráficas.

A organización e o funcionamento dos Ciclos debe facilitar a participación dos alumnos/as neste tipo de actividades có obxectivo de:

¿ Profundizar e ilustrar os contidos que se están a desenvolver e complementar o currículo.

¿ Incidir nos temas transversais, que xeralmente son menos tratados.

¿ Desenvolver no alumnado habilidades sociais que lle permitan actuar dentro e fora da aula de xeito adecuado.

¿ Contribuír na formación integral dos alumnos/as.

¿ Facilitar a comunicación e aunar intereses entre todos os compoñentes da comunidade educativa.

¿ Crear hábitos de participación.

- 20 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

As visitas programadas para este curso son:

ACF

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Galicia (Uniter e Coreti)

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego ¿AAGG- e Tórculo)

FebreiroVisita a empresas flexográfcas e serigráficas en Galicia (Valver, Flexgal e Playdesa)

Marzo Visita a Antalis (Lisboa) e Multitema (Porto)

Marzo Visita a Graphispag (Barcelona)

Abril Visita a empresas en Asturias (Morés)

Abril Visita a empresas offset, dixitais, pre e  postimpresión en Galicia (Salnés e CA Gráfica)

Xuño Charla ilustradores/creadores
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Impresión gráfica Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG01Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0877 Preparación e regulación de máquinas offset 82016/2017 240240

MP0877_22 Preparación da máquina para a impresión e os acabamentos 82016/2017 200200

MP0877_12 Fluxo de traballo do proceso gráfico 82016/2017 4040

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO MATO GARCÍA

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

A industria do Papel e as Artes Gráficas en Galicia agrupa no ano 2005 un total de 1104 empresas, das que un 95% dedícanse a Edición, artes

gráficas e reprodución de soportes gravados.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, a maior parte dos locais están situados en A Coruña (47,17%), seguido en

orde de importancia por Pontevedra (37,61%).

A acusada atomización das unidades produtivas do sector galego de artes gráficas, tratándose dunha actividade na que operan un elevado número

de empresas pequenas.

Produtividade en termos monetarios no sector de artes gráficas galego inferior á rexistrada para o total da Industria, mentres que o crecemento de

afiliación a Seguridade Social é superior a media galega dos últimos sete anos.

Polo que respecta o soporte tecnolóxico para o desenvolvemento da actividade gráfica o 67,1% das empresas que ofertan servizos de impresión

utilizan tecnoloxía offset. A continuación situase a tecnoloxía dixital de pequeno formato cun (36%) e a de grande formato (26,7%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cun porcentaxe do 18,7%.

En canto as perspectivas destas tecnoloxías para os próximos anos, apreciase que, salvo no caso da serigrafía, máis do 40% das industrias teñen

previsto aumentala súa actividade coas tecnoloxías que utilizan. No que respecta a tecnoloxía dixital máis do 70% das empresas que as empregan

actualmente formúlanse incrementar a súa actividade.

A comarca de Santiago de Compostela mantén porcentaxes similares en tódolos aspectos mencionados anteriormente para o sector en Galicia. E

importante destacar que nesta comarca e nas limítrofes, está asentada unha porcentaxe moi elevada da poboación de Galicia e das empresas do

sector das Artes Gráficas.

No que repecta os principais soportes empregados seguen a ser os papeleiros, en tódalas súas variedades, os que representan o porcentaxe máis

elevado, distinguíndose sectores como a imprenta comercial, o envase e o embalaxe.

Cobran cada día máis importancia os soportes non papeleiros, e así se pode apreciar en tódalas nosas comarcas de influencia onde se implantan

cada vez máis empresas dedicadas a elaboración de produtos gráficos feitos con soportes non absorbentes como son os plásticos en tódalas súas

variedades imprimibles. Tradicionalmente e asociada a industria conserveira ten moita importancia en Galicia o sector metalgráfico que traballa

soportes metálicos.

Nas serigráficas, de ampla implantación nos arredores do centro, realízanse todo tipo de produtos gráficos en soportes téxtiles, plásticos, papel,

vidro, etc..

Para tan ampla variedade de soportes e necesaria a utilización de unha ampla variedade de tintas de composición, propiedades e características

moi distintas.

Esta programación está elaborada e adecuada ao contorno do C.I.F.P. Compostela, partindo do seu Proxecto Educativo de Centro, atendendo á

poboación e alumnado que nel están matriculados, adaptado e dependente da solicitude das empresas de Galicia no actual momento tecnolóxico e

produtivo do sector.

Será un esforzo complicado, pero non imposible, o contextualizar este módulo dentro do contorno do centro C.I.F.P. Compostela, xa que o C.I.F.P.

está definido e ten o seu arraigo desde hai máis de 50 anos pola familia de Hostalería na cidade de Compostela e na Comunidade Autónoma de

Galicia.

Esto non implica que o módulo de Procesos de Impresión Offset dentro do contexto e espaciado do C.I.F.P. Compostela non poda colaborar, como

o Departamento de Artes Gráficas, na creación estilística, tipográfica, fotográfica e publicitaria da rotulación do centro, creación e normalización da

imaxe corporativa para adecuala ós tempos modernos e ó manual de calidade do Centro, unificalo ás normas dentro do sistema de calidade das

diferentes familias que integran e conviven no instituto e á impresión dos documentos oficiais do centro.

O perfil profesional do título de técnico en Impresión Gráfica determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral do título de técnico en Impresión Gráfica consiste en realizar as actividades de axustes mecánicos, entoación e rexistro da

imaxe, para a produción de impresos por sistemas convencionais (offset, flexografía e serigrafía) ou por medios dixitais, controlando e mantendo as

máquinas e os equipamentos auxiliares, para obter a produción coa calidade e nos tempos establecidos, cumprindo as normas de prevención de
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riscos laborais e de protección ambiental.

As persoas que obteñan o título de técnico en Impresión Gráfica han exercer a súa actividade en empresas de artes gráficas en xeral que teñan

sección de impresión offset, flexografía, serigrafía ou dixital, así como en empresas dedicadas á impresión de libro, á edición de publicacións

periódicas, á fabricación de envases e embalaxes de papel, plásticos, complexos e cartón ondulado, ás transformacións do papel e cartón, á

impresión de publicidade e á estampaxe téxtil, cerámica e noutros produtos.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Operador/ora de máquinas de offset en xeral.

- Maquinista de impresión offset.

- Técnico/a de impresión offset.

- Montador/ora de pranchas de flexografía.

- Operador/ora de máquina flexográfica.

- Condutor/ora de máquina de impresión flexográfica.

- Operador/ora de máquina de rotogravado.

- Impresor/ora dixital.

- Técnico/a en impresión dixital.

- Técnico/a de impresión serigráfica.

- Impresor/ora de serigrafía.
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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 Fluxo de traballo do
proceso gráfico.

40 1

2 Tipos de máquinas
offset e as súas
características.

9 3

3 O marcador e a mesa
de marcado.

80 4

4 A saída. 5 2

5 O corpo impresor.
Colocación de
prancha.

22 18

6 O grupo de mollado. 22 18

7 O grupo de entintado. 22 18

8 Dispositivos de
acabamento.

5 18

9 Mantemento e
lubricación.

25 14

10 Normas de prevención
de riscos e medidas
de seguridade.

10 4
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Fluxo de traballo do proceso gráfico. 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora o fluxo de traballo do proceso gráfico, recoñecendo as especificacións nas súas fases SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Analizáronse e ordenáronse as fases do proceso gráfico

CA1.2 Identificáronse as fases de preimpresión, os equipamentos, os elementos gráficos e os seus parámetros

CA1.3 Caracterizáronse os sistemas de impresión industriais (formas impresoras, configuración dos corpos impresores, tintas, secado e soportes empregados)

CA1.4 Diferenciáronse os sistemas de impresión polo soporte, as súas características, os defectos de impresión e as aplicacións

CA1.5 Determináronse as características técnicas e as aplicacións dos procesos de plastificación e vernizadura

CA1.6 Identificáronse os tipos de encadernación (artesanal e industrial) e as súas fases

CA1.7 Identificáronse os produtos gráficos e as súas características técnicas

4.1.e) Contidos

Contidos

 Proceso produtivo gráfico. Tipo de produtos.

 Empresas gráficas: seccións, organización e estrutura.

 Fases da preimpresión: procesos, equipamento, materiais e parámetros.

 Propiedades e características dos sistemas de impresión.

 Tipos de encadernación.

 Fases da encadernación.

 Características das plastificacións e das vernizaduras: produtos e procesos.

 Acabamentos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Tipos de máquinas offset e as súas características. 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso de papel na máquina, interpretando o funcionamento dos mecanismos de alimentación e transporte NO

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 Identificáronse os tipos de máquinas offset e as súas características

CA1.2 Estableceuse o método de colocación da morea de entrada

CA1.3 Clasificáronse os tipos de marcadores e os mecanismos que os forman

4.2.e) Contidos

Contidos

 Clasificación das máquinas de impresión offset.

 Partes dunha máquina de impresión offset e as súas funcións.

 Tipos, elementos e funcións dos mecanismos de alimentación, rexistro do soporte, transporte e saída.

 Problemas no paso de papel na máquina.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O marcador e a mesa de marcado. 80

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso de papel na máquina, interpretando o funcionamento dos mecanismos de alimentación e transporte NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Axustouse o apalpador mediante a coincidencia da súa referencia ou amosega coa parte posterior da morea

CA1.5 Reguláronse os sopradores frontais e laterais por medio do axuste da súa altura e do volume de aire, en función do tipo de papel

CA1.6 Preparáronse os mecanismos que compoñen cada tipo de marcador

CA1.7 Preparouse a mesa de marcaxe (portafita, pneumática, etc.)

CA1.8 Axustouse a distancia entre as poleas primarias e o rolete que lles dá movemento ás fitas transportadoras

CA1.9 Regulouse o espesímetro ou control de dobre prego

CA1.10 Regulouse a tensión das fitas transportadoras, a súa posición respecto ao prego e a posición das poleas secundarias

CA1.11 Realizáronse o prerrexistro e o rexistro do prego mediante a regulación das guías frontais e a guía lateral

4.3.e) Contidos

Contidos

 Elementos da morea de saída e as súas funcións.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 A saída. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Regula os dispositivos de acabamento, desenvolvendo as características e as especificacións técnicas do produto gráfico que se vaia realizar NO

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 Reguláronse os elementos que constitúen o sistema de saída de acordo coa gramaxe e o grosor do soporte que se vaia imprimir

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos da morea de saída e as súas funcións.

- 8 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 O corpo impresor. Colocación de prancha. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Regula o corpo impresor, identificando e diferenciando entre si o corpo do cilindro, o rebaixamento, e o grosor da prancha e da alza da mantilla SI

RA3 - Prepara as baterías de tintaxe e molladura, distinguindo as funcións dos seus elementos NO

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Definíronse as configuracións dos cilindros portapranchas, portacauchos e impresor das máquinas de impresión offset

CA2.2 Colocáronse as pranchas de acordo co seu grosor total, o estado das mordazas a cero e os tensores laterais

CA2.3 Analizáronse as características principais da mantilla de caucho

CA2.4 Colocouse e tensouse a mantilla no cilindro de acordo co seu grosor e coas alzas empregadas

CA2.5 Describíronse as posibles causas da separación dos diámetros primitivos das engrenaxes e os efectos que leva consigo

CA2.6 Comprobouse e corrixiuse o aliñamento dos cilindros

CA2.7 Reguláronse as presións de acordo co grosor do soporte

CA2.8 Comprobouse e corrixiuse, de ser necesario, o desenvolvemento dos cilindros portapranchas e portacauchos segundo a presión e a indentación de fábrica estipulada da máquina, ou
polas especificacións técnicas dadas

CA3.9 Identificouse e corrixiuse, en caso necesario, a pegada de presión exercida entre os dadores da batería de tintaxe e a prancha

4.5.e) Contidos

Contidos

 Elementos e funcións dos cilindros do corpo impresor.

 Desenvolvemento dos cilindros.

 Cilindros portapranchas, portacaucho e impresor.

 Características das mantillas de caucho convencionais e compresibles.

 Relación entre o corpo do cilindro, o rebaixamento, o aro guía, o grosor da prancha e a altura e o grosor da alza da mantilla.

 Problemas asociados ao corpo impresor.

 Rexistro circunferencial.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 O grupo de mollado. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara as baterías de tintaxe e molladura, distinguindo as funcións dos seus elementos NO

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

Criterios de avaliación

CA3.5 Identificáronse os tipos e as funcións dos roletes do grupo humectador (rolete inmerso, rolete tomador-dosificador, rolete distribuidor, roletes dadores e, de ser o caso, rolete ponte)

CA3.6 Enumeráronse as propiedades do alcohol isopropílico (IPA) na solución de molladura e valoráronse os problemas que poidan xurdir

CA3.7 Colocáronse os roletes do grupo humectador

CA3.8 Identificouse o grupo humectador tendo en conta o tipo de solución de molladura e de tintas que se vaian empregar

4.6.e) Contidos

Contidos

 Partes do grupo humectador. Clases de sistemas de molladura.

 Solución de molladura: pH, condutividade e dureza.

 Vantaxes e inconvenientes da utilización de IPA.

 Equilibrio do sistema auga-tinta.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 O grupo de entintado. 22

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Prepara as baterías de tintaxe e molladura, distinguindo as funcións dos seus elementos NO

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Preparáronse os elementos dunha batería de tintaxe (tinteiro, rolete tomador, roletes batedores, roletes distribuidores e roletes dadores)

CA3.2 Comprobouse o estado dos roletes co durómetro e co calibre de precisión, antes de proceder á montaxe na máquina

CA3.3 Colocáronse os roletes na batería de tintaxe tendo en conta o diámetro dos dadores e dos batedores de caucho

CA3.4 Recoñecéronse os problemas orixinados por unha regulación deficiente dos roletes da batería de tintaxe

4.7.e) Contidos

Contidos

 Partes da batería de tintaxe e a súa función.

 Tipos de tinteiros.

 Información de carga de tinta a partir do ficheiro de imposición para a pretintaxe (sistemas estandarizados).

 Problemas relacionados con regulacións deficientes das baterías de tintaxe e molladura.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Dispositivos de acabamento. 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Regula os dispositivos de acabamento, desenvolvendo as características e as especificacións técnicas do produto gráfico que se vaia realizar NO

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

Criterios de avaliación

CA4.2 Axustouse a dosificación de antimaculantes en función do soporte, a cobertura de tinta e a curvatura do prego

CA4.3 Regulouse a torre de vernizadura mediante o axuste dos roletes dosificadores ou da racleta (anilox)

CA4.4 Distinguíronse as principais clases de sistemas de secado: oxidación, heatset, coldset e UV

CA4.5 Enumeráronse as solucións dos problemas relacionados co secado

CA4.6 Axustáronse os mecanismos de acabamento en liña, tendo en conta o formato e a gramaxe do soporte que se vaia imprimir

CA4.7 Elixíronse os vernices empregados en offset segundo os procesos e as súas características técnicas

4.8.e) Contidos

Contidos

 Sistemas de secado. Clase de secado: por oxidación, heat-set, cold-set e UV. Características do secado.

 Clases de torres de vernizadura.

 Dispositivos de fendedura, troquelaxe de corte intermitente e troquelaxe en liña.

 Problemas asociados ao secado (repintes).

 Problemas asociados á morea de saída: na caída do prego e na cara oposta.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Mantemento e lubricación. 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Aplícalle o mantemento preventivo á máquina de impresión offset, interpretando o plan de mantemento SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Detectouse a operatividade correcta dos circuítos e dos filtros de aire e auga

CA5.2 Localizouse e comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina

CA5.3 Eliminouse o exceso de pos antimaculantes nas chumaceiras, nas engrenaxes e nos sistemas de entrada e saída da máquina de impresión offset

CA5.4 Enumeráronse os problemas asociados ao exceso de pos antimaculantes

CA5.5 Realizouse a limpeza e a conservación das superficies dos cilindros do corpo impresor e dos aros guía

CA5.6 Seleccionouse o tipo de lubricante (graxas e aceites) máis adecuado a cada mecanismo, en función da súa viscosidade

CA5.7 Lubricáronse as coroas dentadas, os mecanismos da bancada da máquina, os brazos portapinzas da morea de saída, a leva de pinzas e todos os demais puntos, diariamente,
semanalmente e mensualmente, segundo especificacións de fábrica

CA5.8 Comprobáronse e substituíronse, de ser necesario, os rodamentos dos roletes dos sistemas de molladura e tintaxe

CA5.9 Realizouse a limpeza e a conservación dos roletes dos sistemas de molladura e tintaxe

CA5.10 Comprobouse e substituíuse, de ser necesario, a mantilla de caucho, e realizouse o seu mantemento

CA5.11 Comprobáronse e substituíuse, de ser necesario, os moletóns dos roletes dadores e do rolete tomador do sistema de molladura convencional

4.9.e) Contidos

Contidos

 Función da lubricación.

 Sistemas de lubricación. Temporalización.

 Tipos de compresores: bomba de aire, válvula e filtros.

 Mecanismos de seguridade.

 Plan de mantemento. Contido e aplicación na aula-taller.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Normas de prevención de riscos e medidas de seguridade. 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando os riscos asociados á súa actividade profesional, así como as medidas
e os equipamentos para os previr SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas e os utensilios utilizados na preparación e na regulación da máquina de offset

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA6.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na preparación e na regulación da máquina de offset

CA6.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA6.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA6.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das operacións de preparación e regulación da máquina de offset

CA6.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

CA6.9 Precisáronse medidas de reciclaxe de trapos, residuos de tinta e produtos químicos, e de xestión de residuos

4.10.e) Contidos

Contidos

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector.

 0Métodos e normas de orde e limpeza.

  Xestión de residuos.

 Identificación dos riscos asociados á preparación e á regulación da máquina de offset.

 Fontes de contaminación na preparación e na regulación da máquina de offset.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais na preparación e na regulación da máquina de offset.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de preparación e regulación da máquina de offset.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión da protección ambiental.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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A avaliación será sempre continua e non só sobre o aprendizaxe dos alumnos/as, senón tamén sobre todo o proceso de ensino-aprendizaxe: os

obxectivos da unidade didáctica, os contidos expostos, os propios criterios de avaliación, os materiais didácticos e o propio profesor a través da

súa programación.

A avaliación será recuperadora, considerando a cualificación da última avaliación do curso como a cualificación de toda a materia, tendo a

posibilidade de recuperación, no caso de suspenso antes de finalizar o ciclo.

A avaliación adoita facerse coa realización de probas escritas, cuestións obxectivas (preguntas test, cálculo, relacións, conceptos...) indicando a

materia sometida a avaliación e a valoración cuantitativa de cada cuestións, exposicións orais individuais ou en grupo dun tema competente á

programación e probas prácticas que determinen as capacidades adquiridas polo alumnado.

Considéranse os seguintes compoñentes do proceso avaliador:

1.Actividades teóricas:

   1.1 Probas escritas: cuestións obxectivas (preguntas test, cálculo, relacións, conceptos,,...) indicando a materia sometida a avaliación. Con

carácter individual.

   1.2 Propostas de traballo que o alumno/a en ocasións realizará en horario lectivo.

   Ao longo do curso pódense programar traballos coincidentes coa celebración de eventos escolares para obter información pertinente de fontes

secundarias utilizadas para mellorar as habilidades de búsqueda de información coa utilización de internet, traballos de análise, bibliográficos, de

investigación, búsqueda bibliográfica... que se desenvolverán de forma individual.

   1.2.1 Deben tomarse como elementos avaliadores mínimos os seguintes:

   Claridade da exposición.

   Estrutura do traballo.

   Presentación.

   Recursos empregados.

2.Actividades prácticas:

2.1. Regulación do paso de papel na máquina.

-Partes dunha máquina de impresión offset e as súas funcións.

-Tipos, elementos e funcións dos mecanismos de alimentación, rexistro do soporte,

transporte e saída.

-Diferentes preparacións de máquina coa maquinaria existente nos talleres e con diferentes soportes.

2.2. Regulación do corpo impresor.

-Cilindros portapranchas, portacaucho e impresor.

-Elementos e funcións dos cilindros do corpo impresor.

-Colocación de pranchas respetando rexistros e tensados.

2.3. Preparación das baterías de tintaxe e molladura.

-Partes da batería de tintaxe e a súa función.

-Partes do grupo humectador.

-Clases de sistemas de molladura.

-Solución de molladura: pH, condutividade e dureza.

2.4 Regulación dos dispositivos de acabamento.

-Sistemas de secado.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Clase de secado: por oxidación, heat-set, cold-set e UV. Características

do secado.

-Problemas asociados á morea de saída: na caída do prego e na cara oposta.

2.5. Aplicación do mantemento preventivo á máquina de impresión offset.

-Función da lubricación.

-Mecanismos de seguridade.

-Identificación dos riscos asociados á preparación e á regulación da máquina de offset.

-Métodos e normas de orde e limpeza.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Entendemos que a cualificación final está composta de tres disciplinas básicas, exercicios prácticos, traballos teóricos escritos e/ou orais, e

actitude.

-O 60% da cualificación será a obtida nos traballos ou exercicios prácticos no taller.

-O 30% da cualificación será obtida a traves de probas escritas tipo test ou desenrolo de preguntas ou temas orais ou escritos.

-O 10% Actitude, entendendo esta como:

- Atención na clase. Resposta ás indicacións suxeridas polo profesor/a.

- Grao de cumprimento das tarefas asignadas.

- Puntualidade, tanto na asistencia ás clases como no respecto aos prazos establecidos para a realización dos traballos.

- Participación activa, atendendo a capacidade individual.

- Respeto e capacidade de traballo en grupo.

- Respeto e coidado da maquinaria e os útiles dos talleres.

- Responsabilidade.

O mínimo esixible será de 5 sobre 10 en cada unha das disciplinas para alcanzar a avaliación positiva.

Nas probas escritas e prácticas farase media sempre que alomenos un dos apartados teña un minimo de 5 sobre 10. A non presentación das

actividades en tempo e forma suporá unha penalización de 1 punto.

Menos de un mínimo de 4 nas probas teóricas exclúe (por seguridade) da posibilidade da realización das probas prácticas.

Para acadar a avaliación positiva do Modulo deberanse ter entregadas o 100% das actividades propostas no aula.

Os alumnos que non superen o módulo no periodo ordinario, contan cun periodo de recuperacións en xuño.

Neste periodo deberán entregar rematadas, de ser o caso, o 100% das actividades propostas durante o curso, a mais das propotas para

recuperación dos RA non superados e as correspondentes probas prácticas e escritas.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Dado que a avaliación é contínua, e que o proceso de aprendizaxe baséase nunha repetición contínua de procesos e procedimentos, cada un dos

exercicios propostos ao longo do curso incluirá cuestións das unidades vistas ata o momento, o que servirá como modelo de recuperación.

Como norma, non se realizarán exercicios de recuperación e cando un alumno/a non poida asistir a un exercicio cualificarase cun 1 e non terá

dereito a realizalo noutro momento.

Xa que logo, trátase de avanzar nos contidos e avaliar a consecución dos obxectivos de forma continua.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.
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Especificaranse as actividades de recuperación de cada alumno a traves do  informe de aviación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedimiento

de Avaliación PR.75.AVA.01).

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

Atendendo á seguridade e integridade física do alumnado e a dos seus compañeiros, o alumnado que perda o derito de avaliación ten dereito a

asistencia ás clases pero non ao manexo das diferentes máquinas, e dicir, o alumnado que debido ás múltiples ausencias non teña as destrezas

necesarias para o manexo da maquinaria e esto supoña un risco para él e para os que o rodean ten dereito á asistencia ás clases pero só en

calidade de oínte.

Perda do dereito de avaliación contínua:

a.) Para a perda da avaliación contínua teránse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos

de grao medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o

desenvolvemento, a  avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional:

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total.

Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou a alumna na xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establécese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

b.) A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados

no punto anterior.

c.) Será obrigatorio apercibilo previamente (unha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

d.) Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo, maquinaria ou as

instalacións.

e.) O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha/as  proba/as  teórico -práctica/as extraordinarias de

avaliación, previas á avaliación final de módulos correspondente.

A proba teórica computará un 30% da nota  final.

A proba  práctica computará un 70% da nota final

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

A avaliación da programación farase segundo se establece na orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia

profesional realizará cunha frecuencia mínima mensual o seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e
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xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a programación será revisada ao inicio de curso e entregaráse unha memoria final de curso.

O profesor docente do módulo será o encargado de facer o seguimento, entregando unha copia ao xefe de departamento correspondente para o

seu analise e verificación ou mediante a plataforma de Programacións.

Para elo utilizaráse o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará a xefatura de departamento, xa

que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspontes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Farase durante a primeira semana de clase mediante unha proba escrita individual a cada estudante que permita obter datos respecto a súa

situación previa, tanto en canto aos seus coñecementos como a súa actitude.

Os datos obtidos contrastaranse cos obtidos polos outros docentes na sesión de avaliación inicial.

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

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnos/as con necesidade de apoio educativo, o equipo docente do Ciclo Medio de Impresión

Gráfica realizará unha reunión inicial nos primeiros quince días do curso para intercambiar a información obtida nas correspondentes avaliacións

iniciais así como a información que resulte do exame dos expedientes dos alumnos/as realizada polo titor ou titora do grupo segundo as

indicacións da Xefatura de estudos.

Nesa reunión inicial adoptaranse decisións respecto ás medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas prestando especial atención a:

Dificultades de relación interpersoal.

Dificultades de atención.

Problemas auditivos.

Problemas visuais.

Dificultades de lectura.

Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita.

Dificultades no cálculo numérico.

Faltas de asistencia sen xustificar.

No caso de que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, trasladarase ao departamento de Orientación a correspondente solicitude

de informe psicopedagóxico e os apoios necesarios para a realización de adaptacións non significativas segundo os modelos utilizados no CIFP

COMPOSTELA.

De todos os xeitos, o equipo docente manterá reunións mensuais nas que se fará un seguimento de cada alumno/a e se adopten as medidas

necesarias para a súa correcta atención.

Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e, de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación

curricular non significativa que se consideren oportunas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante salientar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

curriculo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-, para este módulo podemos destacar:

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu
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sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene, sen esquecer que a nivel profesional (tendo en conta as situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa

saúde persoal e a do usuario como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de

consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

As actividades extraescolares propostas para este curso 2016-2017 son as seguintes:

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Galicia (Uniter e Coreti)

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego ¿AAGG- e Tórculo)

FebreiroVisita a empresas flexográfcas e serigráficas en Galicia (Valver, Flexgal e Playdesa)

Marzo Visita a Antalis (Lisboa) e Multitema (Porto)

Marzo Visita a Graphispag (Barcelona)

Abril Visita a empresas en Asturias (Morés)

Abril Visita a empresas offset, dixitais, pre e  postimpresión en Galicia (Salnés e CA Gráfica)

Xuño Charla ilustradores/creadores
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Impresión gráfica Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG01Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0884 Formación e orientación laboral 32016/2017 107107

MP0884_12 Prevención de riscos laborais 32016/2017 4545

MP0884_22 Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade
social, e procura de emprego

32016/2017 6262

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

Profesorado asignado ao módulo CÉSAR GARCÍA TRABA

Profesorado responsable

Outro profesorado

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

Programación do módulo de Formación e Orientación Laboral correspondente ao Título de Técnico en Impresión Gráfica.

O Decreto polo que se establece o Currículo é o DECRETO 53/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao

medio correspondente ao título de técnico en Impresión Gráfica. O módulo desenvólvese no 1º, 2º e 3º trimestres (1º curso) do citado ciclo

formativo. Ten unha duración de 107 horas (107 sesións de 60 minutos) , que se imparten do seguinte xeito: 3 sesións semanais: mércores de 13:

30 a 14:30 e venres de 12:30 a 13:30. 3 trimestres.

O módulo de FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL, contén a formación necesaria para que os alumnos se poidan inserir laboralmente e

desenvolver a súa carreira profesional no sector das artes gráficas.

A formación do presente módulo contribúe a alcanzar os obxectivos xerais (art. 9 do Decreto) n), ñ), q) e t)  do ciclo formativo, e as competencias

(art. 5 do Decreto) j), k), n) e o), e pretende proporcionar aos alumnos/as:

- A adquisición dos coñecementos e habilidades necesarios para traballar en condicións de seguridade e evitar os posibles riscos derivados das

situacións de traballo

- Coñecemento da lexislación laboral básica e os dereitos e obrigacións que se dean nas relacións laborais

- A formación necesaria para comprender a organización e características do sector correspondente, así coma os mecanismos de inserción

profesional.

Todo isto enmarcado nunha visión global e integradora do saber profesional, que asegure unha formación polivalente ó alumnado con obxecto de

que sepa adaptarse ós cambios tecnolóxicos e produtivos que requiren unha economía internacionalizada e sometida a transformacións

constantes.
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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 Conceptos básicos sobre dereito laboral, o contrato de traballo e organismos relacionados con esteO Dereito do Traballo
e o contrato de
traballo

10 9

2 Normativa sobre xornada de traballo, conceptos básicos sobre salario e confección de nóminasA xornada de traballo,
o salario e a nómina

11 9

3 Normativa sobre modificación, suspensión e extinción do contratoModificación,
suspensión e extinción
do contrato de traballo

4 4

4 Formas de representación dos traballadores na empresa, proceso de negociación dun convenio colectivo e
medidas de conflicto colectivo

Participación dos
traballadores

4 4

5 Obrigas de empresarios e traballadores con respecto a Seguridade Social e prestacións destaSeguridade Social e
desemprego

8 8

6 Estratexias de traballo en equipo na empresa e de resolución de conflitosEquipos de traballo,
conflitos e negociación

15 14

7 Alternativas profesionais e posibilidades e recursos de inserción laboralOrientación laboral 10 9

8 Conceptos básicos da prevención de riscos laborais: saúde, risco laboral, danos á saúde e medidas de
prevención e protección

A prevención de
riscos: conceptos
básicos

11 8

9 Lexislación sobre prevención de riscos e organización da prevención na empresaA prevención de
riscos: lexislación e
organización

11 12

10 Tipos de factores de risco laboralFactores de risco e a
súa prevención

12 12

11 O plan de autoprotección e actuacións de primeiros auxilios na empresaEmerxencias e
primeiros auxilios

11 11
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O Dereito do Traballo e o contrato de traballo 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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 Identificáronse o ámbito de aplicación, as fontes e os principios de aplicación do dereito do traballo

CA2.2 Distinguíronse os principais organismos que interveñen nas relacións laborais

CA2.3 Identificáronse os elementos esenciais dun contrato de traballo

CA2.4 Analizáronse as principais modalidades de contratación e identificáronse as medidas de fomento da contratación para determinados colectivos

CA2.5 Valoráronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral

   CA2.5.1 Identificaronse os poderes de organización e disciplinario do empresario

CA2.12 Identificáronse as características definitorias dos novos contornos de organización do traballo

  CA2.13 Análizaronse os feitos históricos que deron lugar ó nacemento do Dereito do Traballo e a súa evolución histórica

4.1.e) Contidos

Contidos

  Novos contornos de organización do traballo.

 Dereito do traballo.

   Contexto histórico da aparición do Dereito do Traballo

   As fontes do Dereito Laboral e os principios de aplicación destas

 Organismos públicos (administrativos e xudiciais) que interveñen nas relacións laborais.

 Análise da relación laboral individual.

   Ámbito da relación laboral

   Elementos do contrato de traballo

 Dereitos e deberes derivados da relación laboral.

   Os poderes do empresario na relación laboral

 Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A xornada de traballo, o salario e a nómina 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.6 Determináronse as condicións de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional relacionado co título de
técnico en Impresión Gráfica

   CA2.6.1 Determinaronse as condicións de traballo relativas á xornada pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional
relacionado co título de técnico en impresión gráfica

   CA2.6.2 Determinaronse as condicións de traballo relativas a salario pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicións habituais no sector profesional
relacionado co título de técnico en impresión gráfica

CA2.7 Valoráronse as medidas establecidas pola lexislación para a conciliación da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres

CA2.8 Analizouse o recibo de salarios e identificáronse os principais elementos que o integran

  CA2.14 Coñecéronse os mecanismos de garantía do salario

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

 0  Análise das condicións de traballo relativas a tempo de traballo

 0  Análise das condicións de traballo relativas a retribución

 Confección do recibo de salarios

 Os plans de igualdade na empresa

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en Impresión Gráfica.

   Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en impresión gráfica no relativo ó salario

   Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en impresión gráfica no relativo á xornada de traballo

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.9 Identificáronse as causas e os efectos da modificación, a suspensión e a extinción da relación laboral

  CA2.15 Calculáronse liquidacións nos diversos supostos de extinción dun contrato de traballo

4.3.e) Contidos

Contidos

 Cálculo de finiquitos ou liquidacións en diversos supostos de extinción do contrato de traballo

 0Análise das principais condicións de traballo: clasificación e promoción profesional, tempo de traballo, retribución, etc.

 0  Análise das condicións de traballo relativas a clasificación e promoción profesional

  Modificación, suspensión e extinción do contrato de traballo.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Participación dos traballadores 4

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacións laborais, e recoñéceos en diferentes situacións de traballo NO

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

Criterios de avaliación

CA2.10 Identificáronse os órganos de representación das persoas traballadoras na empresa

CA2.11 Analizáronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solución

  CA2.16 Analizouse o concepto de convenio colectivo e o seu procedemento de negociación

4.4.e) Contidos

Contidos

  Sindicatos e asociacións empresariais.

  Representación das persoas traballadoras na empresa.

  Conflitos colectivos.

 Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en Impresión Gráfica.

   Análise dun convenio colectivo aplicable ao ámbito profesional da titulación de técnico en impresión gráfica en relación á súa estrutura, contido xeral e proceso de negociación
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Seguridade Social e desemprego 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Determina a acción protectora do sistema da seguridade social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacións SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Valorouse o papel da seguridade social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadanía

CA3.2 Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema de seguridade social

CA3.3 Identificáronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotización dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e á empresa

CA3.4 Determináronse as principais prestacións contributivas de seguridade social, os seus requisitos e a súa duración, e realizouse o cálculo da súa contía nalgúns supostos prácticos

CA3.5 Determináronse as posibles situacións legais de desemprego en supostos prácticos sinxelos, e realizouse o cálculo da duración e da contía dunha prestación por desemprego de
nivel contributivo básico

4.5.e) Contidos

Contidos

 A seguridade social como piar do estado social.

 Estrutura do sistema de seguridade social.

 Determinación das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social.

 Protección por desemprego.

 Prestacións contributivas da seguridade social.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Equipos de traballo, conflitos e negociación 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os equipos de traballo en situacións de traballo relacionadas co perfil de técnico en Impresión Gráfica e valoráronse as súas vantaxes sobre o traballo individual

CA1.2 Determináronse as características do equipo de traballo eficaz fronte ás dos equipos ineficaces

CA1.3 Adoptáronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo

CA1.4 Empregáronse axeitadamente as técnicas de comunicación no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucións e coordinar as tarefas

CA1.5 Determináronse procedementos para a resolución dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo

CA1.6 Aceptáronse de forma responsable as decisións adoptadas no seo do equipo de traballo

CA1.7 Analizáronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relación cos obxectivos establecidos, e coa participación responsable e activa dos seus membros

 CA1.8 Identificáronse as causas dos conflitos laborais e os diversos tipos de conflitos que poden xurdir

4.6.e) Contidos

Contidos

 Diferenciación entre grupo e equipo de traballo.

 Valoración das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organización.

 Equipos no sector de artes gráficas segundo as funcións que desempeñen.

 Dinámicas de grupo.

 Equipos de traballo eficaces e eficientes.

 Participación no equipo de traballo: desempeño de papeis, comunicación e responsabilidade.

 Conflito: características, tipos, causas e etapas.

 Técnicas para a resolución ou a superación do conflito.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Orientación laboral 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formación e oportunidades de emprego ao longo da vida SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Valoráronse as propias aspiracións, motivacións, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisións profesionais

CA4.2 Tomouse conciencia da importancia da formación permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptación ás exixencias do proceso produtivo

CA4.3 Valoráronse as oportunidades de formación e emprego noutros estados da Unión Europea

CA4.4 Valorouse o principio de non-discriminación e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicións de traballo

CA4.5 Deseñáronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de técnico en Impresión Gráfica

CA4.6 Determináronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do título, e seleccionouse a formación precisa para as mellorar e
permitir unha axeitada inserción laboral

CA4.7 Identificáronse as principais fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de técnico en Impresión Gráfica

CA4.8 Empregáronse adecuadamente as técnicas e os instrumentos de procura de emprego

CA4.9 Prevíronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co título

 0CA4.10 Analizouse o mercado laboral tendo en conta diversas variables e a incidencia que van ter no proceso de busca de emprego

4.7.e) Contidos

Contidos

 As redes sociais como ferramentas de busca de emprego

 0Fontes de emprego e de inserción laboral para as persoas coa titulación de Técnico en Impresión Gráfica

  Proceso de procura de emprego no sector de actividade.

  Técnicas e instrumentos de procura de emprego.

    Análise da oferta de emprego

    Contestación á oferta mediante curriculum e outras formas de presentación (carta, correo electrónico, etc.)

    Probas psicotécnicas de selección de persoal

    A entrevista profesional

    Outras técnicas de dinámica de grupos

  Alternativas de autoemprego no sector das artes gráficas
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Contidos

 Variables do mercado laboral: taxas de actividade, ocupación e desemprego

 Coñecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais.

 Importancia da formación permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulación de técnico en Impresión Gráfica.

 Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa.

   As ferramentas de EUROPASS: CV Europeo e Pasaporte de Linguas

   A rede EURES

 Principio de igualdade e non-discriminación no acceso ó emprego e nas condicións laborais

 Itinerarios formativos relacionados coa titulación de técnico en Impresión Gráfica.

 Definición e análise do sector profesional do título de técnico en Impresión Gráfica.

 Proceso de toma de decisións.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 A prevención de riscos: conceptos básicos 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral NO

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
artes gráficas NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Impresión Gráfica NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Relacionáronse as condicións laborais coa saúde da persoa traballadora

CA1.2 Distinguíronse os principios da acción preventiva que garanten o dereito á seguridade e á saúde das persoas traballadoras

CA2.1 Determináronse as condicións de traballo con significación para a prevención nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de técnico en Impresión Gráfica

CA2.3 Clasificáronse e describíronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de técnico en
Impresión Gráfica

CA2.4 Identificáronse as situacións de risco más habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulación de técnico en Impresión Gráfica

CA4.1 Definíronse as técnicas e as medidas de prevención e de protección que se deben aplicar para evitar ou diminuír os factores de risco, ou para reducir as súas consecuencias no caso
de materializarse

CA4.2 Analizouse o significado e o alcance da sinalización de seguridade de diversos tipos

CA4.3 Seleccionáronse os equipamentos de protección individual (EPI) axeitados ás situacións de risco atopadas

4.8.e) Contidos

Contidos

 Relación entre traballo e saúde. Influencia das condicións de traballo sobre a saúde.

 Conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

 Análise de factores de risco ligados a condicións de seguridade, ambientais, ergonómicas e psicosociais.

 Determinación dos danos á saúde da persoa traballadora que se poden derivar das condicións de traballo e dos factores de risco detectados.

 Medidas de prevención e protección individual e colectiva.

   A sinalización na empresa

   Equipos de protección individual
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 A prevención de riscos: lexislación e organización 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral NO

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
artes gráficas NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados NO

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

Criterios de avaliación

CA1.3 Apreciouse a importancia da información e da formación como medio para a eliminación ou a redución dos riscos laborais

CA1.5 Valoráronse as medidas de protección específicas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, así como as de protección da maternidade e a lactación, e de menores

CA1.6 Analizáronse os dereitos á vixilancia e protección da saúde no sector de artes gráficas

CA1.7 Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevención de riscos laborais

CA2.5 Levouse a cabo a avaliación de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade

CA3.1 Valorouse a importancia dos hábitos preventivos en todos os ámbitos e en todas as actividades da empresa

CA3.2 Clasificáronse os xeitos de organización da prevención na empresa en función dos criterios establecidos na normativa sobre prevención de riscos laborais

CA3.3 Determináronse os xeitos de representación das persoas traballadoras na empresa en materia de prevención de riscos

CA3.4 Identificáronse os organismos públicos relacionados coa prevención de riscos laborais

CA3.5 Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que inclúa a secuencia de actuacións para realizar en caso de emerxencia

CA3.6 Estableceuse o ámbito dunha prevención integrada nas actividades da empresa, e determináronse as responsabilidades e as funcións de cadaquén

CA3.7 Definiuse o contido do plan de prevención nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulación de técnico en Impresión Gráfica

4.9.e) Contidos

Contidos

 Análise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevención de riscos laborais.

 Actuación responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacións de risco no seu contorno laboral.

 Protección de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

 Avaliación dos riscos atopados en situacións potenciais de traballo no sector de artes gráficas.

 Xestión da prevención na empresa: funcións e responsabilidades.
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Contidos

 Órganos de representación e participación das persoas traballadoras en prevención de riscos laborais.

 Organismos estatais e autonómicos relacionados coa prevención de riscos.

 Planificación da prevención na empresa.

 Participación na planificación e na posta en práctica dos plans de prevención.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Factores de risco e a súa prevención 12

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Avalía as situacións de risco derivadas da súa actividade profesional analizando as condicións de traballo e os factores de risco máis habituais do sector de
artes gráficas NO

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

Criterios de avaliación

CA2.2 Clasificáronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles

   CA2.2.1 Coñeceronse os factores de risco derivados das condicións de seguridade

   CA2.2.2 Coñeceronse os factores de risco derivados das condicións medioambientais

   CA2.2.3 Coñeceronse os factores de risco derivados da carga de traballo

   CA2.2.4 Coñeceronse os factores de risco derivados da organización do traballo

4.10.e) Contidos

Contidos

 Riscos específicos no sector de artes gráficas en función das probables consecuencias, do tempo de exposición e dos factores de risco implicados.

 Riscos derivados das condicións de seguridade

 Riscos derivados das condicións medioambientais

 Riscos derivados da carga de traballo

 Riscos derivados da organización do traballo
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 Emerxencias e primeiros auxilios 11

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Recoñece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a saúde laboral NO

RA3 - Participa na elaboración dun plan de prevención de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados NO

RA4 - Determina as medidas de prevención e protección no contorno laboral da titulación de técnico en Impresión Gráfica NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Comprendéronse as actuacións axeitadas ante situacións de emerxencia e risco laboral grave e inminente

   CA1.4.1 Deseñouse e púxose en práctica un plan de emerxencias e autoprotección na empresa

   CA1.4.2 Aplicaronse as técnicas de primeiros auxilios apropiadas a cada situación

CA3.8 Proxectouse un plan de emerxencia e evacuación para unha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do título

CA4.4 Analizáronse os protocolos de actuación en caso de emerxencia

CA4.5 Identificáronse as técnicas de clasificación de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vítimas de diversa gravidade

CA4.6 Identificáronse as técnicas básicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, así como a composición e o uso da caixa de
urxencias

 CA4.7 Coñeceronse as actuacións necesarias para o traslado de accidentados e o contido do botiquín de primeiros auxilios

4.11.e) Contidos

Contidos

 Actuacións en caso de risco grave e inminente

 O plan de autoprotección

 Técnicas de primeiros auxilios

 Plans de emerxencia e de evacuación en contornos de traballo.

 Elaboración dun plan de emerxencia nunha empresa do sector.

 Traslado de accidentados

 Botiquín de primeiros auxilios

 Protocolo de actuación ante unha situación de emerxencia.

 Aplicación das técnicas de primeiros auxilios.

 Actuación responsable en situacións de emerxencias e primeiros auxilios.
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De acordo co DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de

Galicia (art. 49) os procedementos de avaliación aplicados polo equipo docente terán en conta a competencia xeral e as capacidades profesionais,

persoais e sociais características do título, que constitúen a referencia para definir os obxectivos xerais do ciclo formativo e os obxectivos,

expresados en termos de resultados de aprendizaxe, dos módulos profesionais que o conforman. A valoración do grao de consecución destes

resultados de aprendizaxe farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo. Os procesos de

avaliación adecuaranse ás necesidades metodolóxicas que presenta o alumnado con necesidades específicas, e garantirase a súa accesibilidade

ás probas de avaliación.

A avaliación deste módulo seguira estes criterios:

1º- Formativa, tratando de que o alumno asimile e incorpore á súa realidade a materia tratada.

2º- Criterial, valorando os procesos de aprendizaxe do alumno que sempre irán formados por avances e retrocesos.

3º - Sumativa, contemplando de forma global todas as aportacións do alumno , así como as súas posibilidades no mundo profesional.

Os mínimos esixibles no módulo de FOL serán os seguintes:

*Coñecer as relacións existentes entre o traballo e a saúde.

*Identificar conceptos básicos de seguridade e saúde laboral.

*Analizar os dereitos e obrigas do traballador en materia de prevención de riscos.

*Identificar os factores de risco de distintos tipos presentes no ámbito laboral.

*Coñecer os riscos específicos do seu sector.

*Analizar as distintas formas de planificación, organización e xestión da prevención na empresa.

*Identificar as técnicas e as medidas de prevención e protección máis eficaces en cada caso.

*Elaborar unha avaliación de riscos e un plan de prevención.

*Coñecer os protocolos de actuación no caso dunha emerxencia ou evacuación nun contorno de traballo.

*Aplicar as técnicas de primeiros auxilios.

*Coñecer os equipos de traballo e as súas vantaxes.

*Participar activamente en equipos de traballo eficientes que contribúan á consecución dos obxectivos da organización.

*Identificar os elementos do conflito e as técnicas para a súa xestión.

*Coñecer os elementos esenciais do Dereito do Traballo e os organismos que interveñen nas relacións laborais.

*Distinguir os dereitos e obrigas dos empresarios e traballadores.

*Identificar os elementos esenciais dos CT, modalidades de contratación, efectos da modificación, suspensión e extinción do CT.

*Elaborar una folla de salarios e a súa interpretación.

*Interpretar e comprender un convenio colectivo.

*Analizar o funcionamento do sistema de Seguridade Social e dos dereitos e obrigas que incorpora.

*Autocoñecer os propios intereses e capacidades formativo-profesionais.

*Coñecer as principais fontes de emprego, fases do proceso de selección de persoal e técnicas e instrumentos de procura de emprego.

*Valorar positivamente o cumprimento da normativa laboral e de Seguridade Social.

*Valorar a importancia da formación continua e permanente.

*Calcular prestacións da Seguridade Social e prestacións de desemprego.

Os criterios de cualificación serán os seguintes:

*Realización de exames. Realizarase exames de cordo coa seguinte planificación:

       -Exame escrito ao final da 1ª avaliación das unidades didácticas 1, 2 e 3

       -Exame escrito na metade da segunda avaliación das unidades didácticas 4 e 5

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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       -Exame consistente nun traballo en grupo que será entregado por escrito e exposto en clase    sobre a unidade didáctica 6 que se realizará ao

longo da segunda avaliación (Ver anexo I)

       -Exame sobre a unidade didáctica 7 relativa á busca de emprego cunha parte de realización individual e outra en grupo e tanto escrito como

oral que se realizará ao longo da segunda avaliación (Ver Anexo II)

       -Exame escrito ao final da 3ª avaliación das unidades didácticas 8, 9, 10 e 11

Os exames terán unha cualificación numérica de 0 a 10 expresada con 1 decimal. Na segunda avaliación a nota do exame obterase mediante

unha media ponderada dos 3 exames de acordo coa seguinte fórmula:

(Exame escrito * 0,6 ) + (Exame traballo temas 8 e 9 * 0,2) + (Exame traballo tema 10 * 0,2)

As datas dos exames serán fixadas de común acordo por profesor e alumnos e en caso de desacordo será o profesor o que fixará unha data.

Os exames representan o 80% da nota de cada avaliación

*No traballo en clase e traballos a realizar tanto individualmente como en grupo. Os traballos plantexados en clase e outros que serán recollidos

polo profesor constituirán o 20% restante da nota. Na corrección dos traballos valorarase ademais do dito anteriormente para os exames, a

puntualidade na súa entrega e a presentación e o orde dos contidos de ditos traballos. É requisito imprescindible para poder aprobar esta materia

ter entregados tódolos traballos que o profesor esixa ó longo do curso, tendo que acudir ao exame final o alumno que teña algún traballo pendente

de entrega.

*Nas actitudes mostradas en clase xunto coa asistencia regular do alumno, que  serviran para axustar a nota.

A cualificación de cada unha das avaliacións obterase cos parámetros anteriormente indicados obtendo unha cualificación numérica de 0 a 10

expresada con 1 decimal. Nos boletíns de cualificacións redondearase a nota a número enteiro máis próximo por exceso ou defecto, excepto que

esta sexa inferior a 5. En este caso non se redondeará xa que para poder superar cada avaliación é necesario ter como mínimo un 5. As

cualificacións inferiores a 1 cualificaranse en todo caso con un 1.

A cualificación final do módulo de FOL será a media aritmética das 3 avaliacións, tanto dos exames como dos traballos. Aplícanse as mesmas

normas de redondeo que no parágrafo anterior.

O alumno que non acade unha cualificación mínima de 5 deberá presentarse a un exame final de toda a materia que será realizado previamente á

avaliación final do mes de xuño. Este exame consistirá nunha proba teórico - práctica sobre tódolos contidos desta programación que se deberá

aprobar cunha nota mínima de 5 para poder superar o módulo de FOL.

MELLORA DA CUALIFICACION PREVIA Ó EXAME FINAL

O alumno que queira mellorar a súa cualificación antes do exame final disporá dunha segunda oportunidade mediante:

*A realización dun exame de recuperación por cada un dos exames escritos que se fará fóra do horario de clases en data fixada polo profesor

*Unha segunda entrega dos traballos

Estas 2 opcións non son excluíntes e o alumno podería efectuar as 2 pero deben ser solicitadas ó profesor unha vez coñecida a nota. No caso de

que a nota obtida no exame de recuperación sexa inferior á nota do primeiro exame consérvase a nota deste sempre que a do exame de

recuperación non sexa inferior en 1,5 puntos ao primeiro exame, en cuxo caso a nota obtida será esta ultima. No caso de segunda entrega de

traballos a nota obtida na segunda entrega será a que se teña en conta, aínda que sexa inferior.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

No suposto de que se pase de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a súa

recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en período ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo neste mesmo

período. Para este fin, seránlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.
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En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado.

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

De acordo co art. 25.3 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do

alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun

determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o

profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co

establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro. Isto significa que o alumno que perda o dereito á avaliación continua terá

que acudir ó exame final, do que se fala no seguinte punto, para recuperar a materia de todo o curso. As faltas de asistencia computan cada hora

polo que nunha sesión de 2 horas son 2 faltas e as faltas de puntualidade considéranse faltas de asistencia igualmente.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establécese para

tódolos módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso

un alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5%  xustificado, podendo chegar cos

dous conceptos ata o 15% no curso académico.

Na Secretaría do centro deberá de quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua terá dereito a unha proba extraordinaria previa á avaliación final no mes de xuño. Este

exame consistirá nunha proba teórico - práctica sobre tódolos contidos desta programación que se deberá aprobar cunha nota mínima de 5 para

poder superar o módulo de FOL.

Estes alumnos non perden o dereito de asistencia á clase, ainda que o profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades

sempre que poidan implicar riscos para si mesmos, o resto do grupo ou as instalacións.

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

Segundo a  ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial no seu artigo 23.5, cada mes o profesor realizará un análise do cumprimento dos obxectivos

plantexados nesta programación por parte dos alumnos e o adecuado ritmo no desenvolvemento da mesma que permita realizar todo o

programado ó longo do curso. No caso de que se detecten problemas, tanto na adquisición dos obxectivos por parte do alumnado como no ritmo

das clases, faranse modificacións na programación, que serán recollidas na memoria de fin de curso co obxecto de mellorar a programación e

axustala á realidade de cara ó próximo curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse a aplicación informática da Consellería de Educación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comezo do proceso educativo realizarase unha avaliación inicial  para coñecer a situación de partida, pois o que o alumno vai a aprender ha de

relacionarse cos seus coñecementos previos, os coñecementos que xa posúe. Nesta avaliación analizarase aos alumnos para detectar as

diferenzas existentes na súa formación que poden condicionar ó logro das capacidades a desenvolver.
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Para este módulo pasarase un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se

complemenatará cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.

Durante a fase de exposición da materia, o profesor invitará a que os alumnos consulten dúbidas ou soliciten explicacións, sobre todo a aqueles

que se detectase na avaliación que requiren unha atención especial. Esta práctica consultiva pode aportar bos resultados ao eliminar as posibles

diferenzas entre os alumnos a favor dun maior coñecemento.

Asimesmo convén apoiar a cada alumno de forma individualizada nas actividades de aprendizaxe, supervisando de forma continuada o estado do

traballo de cada un deles.

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

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar os resultados de aprendizase

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe o equipo docente poderá propoñer, a través do

Departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria ó alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no

artigo 73 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen,

para cursar os ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter

xeral.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Nas diversas unidades didácticas estarán presentes os contidos relativos á Educación en valores, aínda que non se recolla ningún epígrafe nesta

programación con tal denominación. A Educación en valores debe ser un tema transversal que atravese e impregne toda a programación

conseguindo nós como formadores non impartir só coñecementos, senón formar cidadáns responsables e que respecten os dereitos dos demais.

Os diversos contidos que se tratarán para cumprir este obxectivo serán os seguintes:

*Educación Moral e Cívica

  -Actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relacións entre individuos e nas actividades en grupo.

  -Valoración positiva da existencia de diferenzas entre as persoas e entre os grupos sociais pertencentes á nosa sociedade ou a outras

sociedades ou culturas diferentes da nosa.

  -Actitude crítica ante calquera tipo de discriminación individual ou social por razóns de raza, crenzas, sexo ou outras diferenzas individuais ou

sociais.

  -Interese polos mecanismos que regulan o funcionamento da nosa sociedade; en particular, os dereitos e mailos deberes dos cidadáns e das

cidadás.

  -Análise crítica dos valores culturais da nosa sociedade.

  -Interese por coñecer e conservar o patrimonio cultural da nosa sociedade e doutras culturas.

*Educación para a Paz

  -Respecto polas opinións e polas crenzas das outras persoas.

  -Recoñecemento do diálogo como medio para resolve-las discrepancias nas opinións así como os diversos tipos de conflitos, tanto interpersoais
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coma sociais.

*Educación para a Igualdade entre Sexos

  -Toma de conciencia dos fenómenos de discriminación sexista que se dan na actualidade así como dos que se deron noutros períodos históricos.

*Educación Ambiental

  -Identificación e sensibilización polos principais problemas que afectan á conservación do ambiente.

*Educación do Consumidor

  -Conciencia das repercusión que produciu no medio ambiente o desenvolvemento industrial ó longo dos séculos XIX e XX.

  -Conciencia das repercusións que producen no ambiente o refugallo de todo tipo de produtos e de materiais.

  -Compresión da necesidade de consumir en función das necesidades reais individuais.

*Educación en valores

-Recolleranse aspectos tales como medio ambiente (reciclado de residuos), fomentar o uso de medidas e posturas de seguridade, fomentar o

traballo en grupo, etc. .

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso realizaranse diversas actividades complementarias sempre que sexa posible. Entre estas incluiranse as visitas a feiras ou

congresos relacionados coa materia, a organización de xornadas técnicas impartidas por profesionais na materia ou a realización de talleres

prácticos sobre diversos contidos da materia.

Para a realización destas actividades será necesaria a coordinación cos departamentos específicos que imparten docencia nestes estudios así

como a colaboración de entidades e profesionais externos que poidan impartir estas xornadas ou talleres.

Algunhas posibles actividades poden ser:

1. Asistencia a charlas, conferencias e outros:

- Continuar estudos a Ciclos Superiores, Universidade.

- O Mercado de traballo, acceso o mundo laboral

- Xornadas de Prevención de Riscos Laborais

2. Charla práctica sobre primeiros auxilios (RCP)

10.Outros apartados

10.1) ANEXO I CUESTIONARIO DE COÑECEMENTOS INICIAIS

Nome:

Ciclo Formativo:

Estudios de Acceso á Formación Actual:

Outros estudios:

Xa tes cursado o Módulo de FOL?
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En caso afirmativo indica en que momento e en qué titulación:

Tes experiencia laboral?

En caso afirmativo indica os traballos realizados e períodos

Contesta brevemente:

1. Cando debe haber un contrato de traballo escrito?

2. Cando ten que dar de alta na Seguridade Social a empresa ós traballadores?

3. Qué é o Salario Mínimo Interprofesional?

4. Que é un convenio colectivo?

5. Enumera as prestacións da Seguridade Social que coñezas

6. Que opinas do traballo en equipo?

7. Fai un esquema do proceso que seguirías para buscar traballo?

8. Enumera os principais riscos que pode haber no traballo relacionado co teu ciclo formativo

9. Que dereitos ten o traballador en materia de prevención de riscos laborais?

10. Que farías ante unha situación de emerxencia (incendio por exemplo) no centro educativo?

11. Que é o soporte vital básico?

10.2) ANEXO II EXAME TEMA 6 EQUIPOS DE TRABALLO CONFLICTO E NEGOCIACION

Realización dun traballo por grupos de 2-3 persoas que será exposto en clase sobre algún dos seguintes temas e co seguinte contido mínimo. O

profesor asignará o tema a cada grupo e proporcionará instrucións máis concretas para a súa realización así como material de consulta.

OS EQUIPOS DE TRABALLO

Que é un equipo de traballo, como se forma este e que vantaxes e inconvintes ten o traballo en equipo

O PROCESO DE TRABALLO EN EQUIPO

Participación dos diversos membros no equipo, o liderado dentro do equipo e as técnicas de dinámica de grupos

OS CONFLITOS

Análise das causas dos conflitos no ámbito laboral e dos diversos tipos de conflitos

REUNIÓNS GRUPAIS E TOMA DE DECISIÓNS EN GRUPO

Diversas formas de resolver os conflitos que poidan ter aplicación no ámbito laboral.
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En tódolos traballos haberá unha parte para o desenvolvemento teórico destas materias e outra parte para a elaboración dun caso práctico, do que

se aportará solución sobre os contidos do traballo.

10.3) ANEXO III EXAME TEMA 7 ORIENTACION LABORAL

PARTE INDIVIDUAL

*Entrega de dúas ofertas de traballo que se axusten ós intereses persoais e profesionais do alumno. Débese entregar un documento que recolla os

datos da oferta de traballo e a fonte de información de onde se obtivo

*Entrega do Curriculum Vitae para responder a esas ofertas presentadas. Pódese entregar o mesmo para as dúas ofertas ou diferente.

PARTE COLECTIVA

Dividirase a clase en  grupos que simularán a creación dunha empresa e farán os seguintes traballos:

*Entrega dun informe que recolla o nome da empresa, a actividade á que se adica, un resume da súa historia, os obxectivos que persegue, a súa

organización do persoal e un organigrama

*Entrega dun profesiograma sobre un posto de traballo da empresa, que recolla como mínimo a denominación do posto, a súa posición na

estrutura organizativa da empresa, as súas relación de autoridade e subordinación con outros postos ou departamentos, as funcións

desempeñadas, os requisitos esixidos para ocupar ese posto e as condicións de traballo do posto (salario, xornada, tipo de contrato, etc...)

*Publicación dunha oferta de traballo para cubrir o posto anterior, que será publicada en Común para que sexa coñecida polos membros do outro

grupo que se presentarán como candidatos para ese posto de traballo

*Elaboración dun esquema de entrevista a realizar polo grupo que será entregado ó profesor. Este esquema servirá de guía, pero non é obrigatorio

seguilo ó pé da letra, porque o entrevistador pode variar as preguntas segundo como se desenvolva a entrevista.

*Realización de entrevistas de traballo a tódolos candidatos presentados. As entrevistas serán individuais e tódolos candidatos serán entrevistados

por un membro do outro grupo. O profesor estará presente na entrevista como observador mudo. Elaborarase un calendario de entrevistas, cada

unha delas cunha duración aproximada de 12-15 minutos.

*Entrega dun informe final, elaborado en grupo que valore as entrevistas realizadas e os curriculums dos candidatos e explique o candidato

contratado e os motivos da contratación.

10.4) ANEXO IV TRABALLO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS AVALIACION DE RISCOS LABORAIS DUN DOS
TALLERES DO CENTRO

Dentro dos traballos de entrega obrigatoria polo alumno correspondentes á terceira avaliación no módulo de FOL, débese facer unha avaliación de

riscos dun dos talleres do centro. O traballo ten que constar obrigatoriamente das seguintes partes:

*Identificación e descrición dos riscos existentes para a saúde dos traballadores na aula de clase

*Valoración dos riscos atopados e clasificación destes por orde de importancia

*Proposición de medidas preventivas para os riscos que se considere necesario a actuación sobre eles

O traballo pode incluír outros puntos que o alumno considere convenientes sempre que amplíen os contidos mínimos mencionados e garden

relación con estes.

Para a realización deste traballo pódense seguir as guías propostas ou elaborar unha avaliación

feita polo propio alumno.

O traballo entregarase na data fixada na clase como límite de entrega para os traballos da 3ª

avaliación e fará media co resto dos temas da 3ª avaliación, como se fose un tema máis.

- 23 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

10.5) ANEXO V ACTIVIDADES MODULO DE FORMACION E ORIENTACION LABORAL

Tal como se recolle na programación do módulo de FOL, é obrigatorio para poder aprobar este

módulo a entrega dunha serie de actividades que supoñen o 20 % da nota da materia.

Os enunciados das actividades plantexadas obtéñense do libro ¿Formación y Orientación Laboral¿ da editorial TuLibrodeFP (Autores: Bruno J.

García González, David Tena Cornelles, MªCarmen de Fez Solaz. Edición actualizada a Julio 2016). As referencias feitas neste apartado refírense

ás unidades do mencionado libro, non ás unidades desta programación. De cada unidade do libro débense entregar:

*5  Casos prácticos que o alumno pode escoller libremente dos que veñen ó longo de cada un dos temas na denominación Casos prácticos

FOLPLANET

*A totalidade das preguntas do test que vén ó final de cada tema no apartado ¿Repasa conceptos¿

*Unhas das actividades completas (con tódalas preguntas) que o alumno pode escoller entre os apartados "Entorno laboral" ou "Educación en

valores no mundo laboral"

Unidades programación-------Unidades libro

1                                    5,6

        2                                    7,8

        3                                    9

        4                                    10

        5                                    11

        6                                    13,14

        7                                    12

        8                                    1

        9                                    2

       10                                   3

       11                                   4

Entregaranse as actividades correspondentes a tódalas unidades didácticas impartidas en cada

avaliación excepto na unidade 6 en que non hai que entregar actividades

Tamén é obrigatorio entregar por escrito un resume-comentario dunha nova de prensa que será exposta na clase (duración da exposición: entre 3

e 5 minutos). O alumno ten que entregar ao profesor unha copia da noticia e avisar ao inicio da clase na que vai facer a exposición, que pode ser

feita en calquera momento da avaliación anterior ao exame escrito.

Na terceira avaliación o alumno terá que realizar unha avaliación de riscos dun dos talleres do centro, que será de realización individual. (Ver

Anexo IV)

As actividades son de realización individual, polo que se o profesor detecta que as respostas foron copiadas entre varios alumnos serán puntuadas

con 0 todas elas. Tamén serán puntuados cun 0 os alumnos que escollan as mesmas actividades.

As actividades non serán corrixidas na clase pero si se resolverán tódalas dúbidas que poida haber na súa realización. Asimesmo serán atendidos

no horario de titoría do profesor os alumnos que queiran saber os posibles fallos cometidos na realización das actividades.

As actividades poden ser entregadas ó longo de todo o trimestre a medida que se vaian realizando pero en todo caso o último día para entregalas

será determinado polo profesor ao principio de cada avaliación.

Superada estas datas non se recollerán actividades e aplicarase o recollido na programación relativo á non entrega das actividades.

As actividades poden ser entregadas en papel, mediante a entrega de arquivos informáticos en diversos soportes (USB, CD, etc...) ou na dirección

de correo electrónico fol.cifpcompostela@yahoo.com
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2016/201715016000 Santiago de Compostela

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

ARG Impresión gráfica Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG01Artes gráficas Réxime xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0883 Impresión en baixorrelevo 42016/2017 107107

MP0883_12 Impresión en rotogravado 42016/2017 3737

MP0883_22 Impresión tampográfica 42016/2017 7070

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

Profesorado asignado ao módulo DANIEL CASTELO GUERRERO

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

Esta programación realízase para o módulo Impresión en baixorrelevo, pertencente ao Ciclo Medio de Impresión Gráfica; tomado como referencia

o borrador actualmente existente polo que se establece o título de técnico en Impresión Gráfica e introducindo as adapatacións necesarias para

adecuar a docencia ás características do alumnado e as características do contorno sociocultural do centro.
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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 Establece o marco onde se desenvolve o sistema dentro do sectorO sistema de
impresión de
ocogravado

15 14

2 Limitacións e códigos para establecer a xestión de corA cor no sistema de
ocogravado

15 14

3 Elementos dun módulo impresor de ocogravadoO módulo de
ocogravado

7 6

4 Establece o marco onde se desenvolve o sistema dentro do sectorO sistema de
impresión
tampográfico

15 14

5 Elaboración da forma
impresora
tampográfica

20 19

6 Preparación da
máquina impresora
tampográfica

10 9

7 Realización da tiraxe
tampográfica

20 19

8 Realización da
limpeza e mantemento
da máquina
tampográfica

5 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 O sistema de impresión de ocogravado 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o corpo impresor da máquina de rotogravado, distinguindo os seus elementos (cilindro gravado, cilindro de presión e sistema de tintaxe) NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Colocáronse na máquina os cilindros gravados correspondentes ao traballo que se vaia realizar e na orde indicada

CA1.2 Identificouse a dureza do cilindro de presión máis adecuado ao soporte que se vaia imprimir

CA1.3 Calculouse a presión do cilindro de presión correspondente ao soporte que se vaia imprimir

CA1.4 Axustouse a posición horizontal, vertical e angular, así como o desprazamento lateral da coitela do portacoitelas

CA1.6 Establecéronse a presión e o ángulo de inclinación da coitela adecuados para o tipo de impresión indicada

4.1.e) Contidos

Contidos

 Cilindro gravado: composición, tipos de gravado e tratamentos posteriores.

 0Regulación da presión, paralelismo, ángulo e movemento axial da coitela.

 Cilindros de presión: composición e características.

 Tipos de coitelas para rotogravado. Materiais e tipos de afiadura (convencional e automática).

 Tipos de secado adecuados segundo o soporte que se vaia imprimir.

 Preparación e axuste en máquina do cilindro gravado.

 Corpo impresor: regulación do grupo impresor, presións e desenvolvementos.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 A cor no sistema de ocogravado 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o corpo impresor da máquina de rotogravado, distinguindo os seus elementos (cilindro gravado, cilindro de presión e sistema de tintaxe) NO

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

Criterios de avaliación

CA1.5 Establecéronse os métodos de preparación do difusor de tinta e das características reolóxicas das tintas que se vaian utilizar

CA1.7 Determinouse a temperatura do forno de secado segundo a velocidade de impresión e o soporte que se vaia imprimir

4.2.e) Contidos

Contidos

  Regulación dos fornos de secado: temperatura, caudal de aire, etc.

  Medición das características reolóxicas e axuste ás necesidades de impresión. Regulacións en máquina.

 Tintas de rotogravado: composición, características e maquinabilidade.

 Tipos de aditivos para as tintas de rotogravado: diluentes, retardantes de secado, pastas de alongamento, correctores de viscosidade, etc.

 Influencia dos aditivos na reoloxía das tintas para rotogravado.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 O módulo de ocogravado 7

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza o rexistro e a entoación do impreso en rotogravado, relacionando a posición correcta da imaxe sobre o soporte coa cantidade de tinta transmitida ao
impreso SI

RA3 - Realiza a tiraxe en rotogravado, describindo os defectos de impresión SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificouse e corrixiuse no impreso tanto a altura das imaxes como o rexistro circunferencial e axial

CA2.2 Actuouse sobre o desprazamento do cilindro gravado e/ou sobre os roletes oscilantes para conseguir o rexistro exacto

CA2.3 Aplicáronse os valores densitométricos e colorimétricos en rotogravado

CA2.4 Identificouse e corrixiuse, de ser o caso, a densidade da capa de tinta defectuosa sobre o soporte

CA2.5 Regulouse a transferencia de tinta, actuando sobre a presión entre cilindros

CA2.6 Comprobouse e corrixiuse o secado da tinta, regulando a dosificación dos diluentes, acelerantes e retardantes

CA3.1 Identificáronse as características técnicas do prego ok en rotogravado (condicións da cor e rexistro e ausencia de defectos)

CA3.2 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do colorímetro e aplicando as tolerancias do delta E das coordenadas lab en rotogravado

CA3.3 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do densitómetro, non superando as tolerancias en densidade da masa, ganancia de estampaxe, contraste de
impresión e trapping en rotogravado

CA3.4 Deducíronse os defectos de secado e adherencia da tinta mediante o test de imprimabilidade en rotogravado

CA3.5 Detectáronse e corrixíronse os defectos característicos da impresión en rotogravado (raias, perda de punto, etc.)

CA3.6 Estableceuse a velocidade da máquina, a temperatura dos fornos e o caudal de aire para controlar o proceso de secado durante a produción en rotogravado

CA3.7 Estimouse o método e a frecuencia de mostraxe dos impresos da produción en rotogravado

4.3.e) Contidos

Contidos

 Rexistro da imaxe en rotativas de rotogravado: rexistro axial e circunferencial.

 Sistemas de tintaxe en máquinas de rotogravado: tinteiro, bandexa, difusor, depósito de tinta, bomba, viscosímetro e circuíto.

 Variables que afectan a tintaxe: posición e tipo de coitelas, reoloxía das tintas, presións, durezas, etc.

 Defectos característicos na impresión en rotogravado: aumento de viscosidade da tinta, raias, borranchos, perda de punto, engurras do papel, secado, repintes, etc.

 Regulación dos mecanismos de posición da imaxe e roletes oscilantes.
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Contidos

 Regulación das variables que afectan a tintaxe.

 Secuencia de impresión e axustes de entoación.

 Elementos para o control do impreso: tiras de control, cotas Autotrón e testemuño lateral.

 0Características da orde de traballo para máquinas de rotogravado.

  Partes de produción: tipos e sistemática na súa confección.

  Tipos de residuos industriais durante a tiraxe: clasificación.

 Aparellos de medición: estroboscopios, espellos rotatorios, densitómetros e colorímetros.

 Sistemas de medición e comprobación de características colorimétricas: valor tonal, densidade de masa, contraste de impresión, trapping, contido en gris, etc.

 Detección dos defectos característicos na impresión en rotogravado: aumento de viscosidade da tinta, raias, borranchos, perda de punto, engurras do papel, secado, repintes, ancoraxe de
tinta, etc.
 Normas de calidade do impreso en rotogravado.

 Sistemas de mostraxe.

 Contraste do impreso con mostras autorizadas.

 Axustes na reoloxía de tintas, aditivos, presións, coitelas, etc.

 Axustes nos mecanismos de posición da imaxe e roletes oscilantes.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 O sistema de impresión tampográfico 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara e regula a máquina de tampografía, recoñecendo a forma impresora e elixindo os tampóns, a base portaobxectos e as tintas máis adecuadas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.2 Identificáronse os tampóns adecuados en tamaño, forma, dureza e tipo de impresión

CA1.7 Realizáronse as operacións de manexo e acondicionamento das tintas utilizando os equipamentos de protección individual necesarios e clasificando os residuos nos seus contedores
específicos

4.4.e) Contidos

Contidos

 Máquinas de tampografía: corpo impresor, formas impresoras, tampóns e materiais de impresión.

 0Métodos e normas de orde e limpeza no posto de traballo.

 Moldes e bases portaobxectos. Desprazamento en lanzadeira ou carrusel.

 Tintas de tampografía: composición, características e maquinabilidade.

 Tipos de aditivos para as tintas de tampografía: diluentes, retardantes de secado, pastas de alongamento, correctores de viscosidade, etc.

 Influencia dos aditivos na reoloxía das tintas para tampografía.

 Tinteiros de tampografía abertos e pechados.

 Identificación dos riscos asociados á impresión en baixorrelevo.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais na impresión en baixorrelevo.

 Determinación e prevención de riscos laborais nos procesos de impresión en baixorrelevo.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Elaboración da forma impresora tampográfica 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara e regula a máquina de tampografía, recoñecendo a forma impresora e elixindo os tampóns, a base portaobxectos e as tintas máis adecuadas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Instaláronse as formas impresoras na máquina e actuouse sobre os elementos de fixación

CA1.3 Seleccionouse e preparouse o molde portaobxectos, atendendo ás características e ao formato do obxecto que se vaia imprimir

CA1.6 Aplicouse o método de regulación da rasqueta e a contrarrasqueta na tintaxe aberta

4.5.e) Contidos

Contidos

 Máquinas de tampografía: corpo impresor, formas impresoras, tampóns e materiais de impresión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Preparación da máquina impresora tampográfica 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara e regula a máquina de tampografía, recoñecendo a forma impresora e elixindo os tampóns, a base portaobxectos e as tintas máis adecuadas NO

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

Criterios de avaliación

CA1.4 Preparáronse as tintas cos aditivos adecuados para obter as condicións de viscosidade, transferencia e tempo de secado

CA1.5 Valorouse e corrixiuse a tintaxe e a limpeza uniforme da forma impresora

CA1.7 Realizáronse as operacións de manexo e acondicionamento das tintas utilizando os equipamentos de protección individual necesarios e clasificando os residuos nos seus contedores
específicos

4.6.e) Contidos

Contidos

  Montaxe e regulación dos elementos.

  Colocación e axustes dos tinteiros.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Realización da tiraxe tampográfica 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Realiza a tiraxe en tampografía, analizando as calidades da proba impresa ok SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as características técnicas do impreso ok (condicións da cor e rexistro e ausencia de defectos) en tampografía

CA2.2 Analizáronse as variacións tonais mediante o uso do colorímetro e aplicando as tolerancias do delta E das coordenadas lab en tampografía

CA2.3 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do densitómetro, non superando as tolerancias en densidade da masa, ganancia de estampaxe, contraste de
impresión e trapping en tampografía

CA2.4 Deducíronse os defectos de secado e adherencia da tinta mediante o test de imprimabilidade en tampografía

CA2.5 Detectáronse e corrixíronse os defectos característicos da impresión en tampografía (electricidade estática e deformación da imaxe)

CA2.6 Estableceuse a velocidade da máquina e a temperatura do caudal de aire do secador para controlar o proceso de secado durante a produción en tampografía

CA2.7 Estimouse o método e a frecuencia de mostraxe dos impresos da produción en tampografía

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características da impresión: orde de impresión, rexistro, entoación, ganancia de estampaxe, secado e ancoraxe de tinta.

 0Rexistro de datos en follas de control e seguimento do proceso.

 Axustes de rexistro: posición das formas impresoras, e desprazamento dos tampóns e das bases portaobxectos.

 Detección de defectos: rexistro, tintaxe, transferencia forma-tampón-soporte, ganancia de estampaxe, secado, ancoraxe de tintas, etc.

 Sistemas de medición e comprobación de características da impresión: orde de impresión, rexistro, entoación, ganancia de estampaxe, secado e ancoraxe de tinta.

 Axustes na reoloxía das tintas.

 Axustes nas presións de transferencia forma-tampón-soporte.

 Obtención de primeiras probas ok e comparación con mostras autorizadas.

 Corrección de defectos: rexistro, tintaxe, transferencia forma-tampón-soporte, ganancia de estampaxe, secado, ancoraxe de tintas, etc.

 Sistema de mostraxe. Frecuencia segundo produción.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Realización da limpeza e mantemento da máquina tampográfica 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Realiza a limpeza e o mantemento preventivo da máquina de tampografía, identificando a documentación técnica e aplicando as medidas de seguridade e
protección previstas no plan de prevención de riscos e protección ambiental SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Retiráronse da máquina e limpáronse os tinteiros, os fotopolímeros e os tampóns utilizando os produtos adecuados, ao finalizar a tiraxe

CA3.2 Utilizáronse os equipamentos de protección individual durante as operacións de limpeza e mantemento

CA3.3 Limpáronse os compoñentes fixos da máquina, utilizando os produtos adecuados

CA3.4 Contrastouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina

CA3.5 Lubricáronse os elementos móbiles especificados no manual de mantemento

CA3.6 Verificáronse e notificáronse as anomalías dos circuítos pneumáticos, seguindo o manual de mantemento

CA3.7 Clasificáronse nos contedores correspondentes os residuos industriais xerados no proceso produtivo

CA3.8 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas que se utilizan na impresión en baixorrelevo

4.8.e) Contidos

Contidos

 Manuais de fábrica da máquina.

 Manual de mantemento preventivo.

 Plan de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

 Operacións de desmontaxe, limpeza e almacenamento de tinteiros, tampóns, placas de tampografía e moldes portaobxectos.

 Tipos de residuos industriais durante a limpeza: clasificación.

 Elementos funxibles das máquinas.

 Lubricantes: tipos e aplicacións.
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Ao longo de todo o módulo levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe, este seguimento farase diariamente tanto de xeito individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os

criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas, tendo en conta os seguintes criterios:

Realizaremos (para os contidos conceptuais fundamentalmente) probas escritas e/ou orais que, en función da materia a avaliar poderán ser de

diverso tipo. Test, preguntas breves, casos prácticos... e todos aqueles aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. No

caso de ter varias probas será a  media aritmética das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Non se fará a a media de

ter algunha das probas con cualificación menor a 3,5. Suporán un 70% da cualificación final do módulo.

As actividades, traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo servirannos para avaliar procedementos; Traballos individuais e

grupais nos que se valora a estrutura e dominio de contidos, dinámica de traballo, exposición (se é o caso) e utilización de recursos, habilidades e

destrezas, e todos aqueles aspectos procedementais recollidos nos crite-rios de avaliación do módulo. Suporán un 25%  da cualificación do

módulo.

Formarán parte da cualificación ademais a presentación e o interese/traballo en equipo (cualifiacións cualitativas e que formarán parte da

avaliación de actitudes). Valorarase a puntualidade, á asistencia ás clases, unha actitude de respecto tanto de cara ao profesorado coma os

compañeiros/as, receptividade, así como a iniciativa, o interese, a presentación axeitada dos distintos materiais solicitados, a participación e o

traballo en equipo dos alumnos/as, a uniformidade e coidado da imaxe pesoal, e todos aqueles aspectos actitudinais recollidos nos criterios de

avaliación do módulo. Dado o carácter fundamentalmente práctico do módulo, dicir que en ningún caso superarán a avaliación aqueles alumnos/as

que a súa cualificación neste apartado sexa negativa ou inferior a 5. Suporán un 5%  da cualificación final do módulo.

Finalmente, dado que se trata de ensinanzas presenciais a/o alumna/o deberá asistir regularmente ás actividades programadas, considerándose

perda de avaliación continua cando o número de faltas supere o 10% da duración do módulo, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011

(DOG nº136/2011 do 15 de xullo). Admitiranse un 5% adicional de faltas sempre que sexan xustificadas documentalmente.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

O alumnado de segundo curso que non poida acceder á FCT no período ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo no período

ordinario de FCT. Para este fin, seranlle asignadas  unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán

avaliados.

 En ambos casos  realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de Avaliación PR.75.AVA.01)

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

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:

¿ Actividades prácticas similares as realizadas ao longo do curso na aula/taller/obradoiro, que o alumno presentará en tempo e forma (a

criterio do profesor).

¿ Nunha proba teórica conceptual de todo o módulo, na que terá que aprobar cunha nota mínima de 5.

¿ Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5 tanto nas actividades desenvolvidas e/ou presentadas como na

proba teórica e na valoración actitudinal, non existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada se fose o caso.
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Sinalar que para o alumnado con perda do dereito á avaliación continua, terase en conta tal e como establece o artigo 25.3 da Orde do 12 de xullo

de 2011: O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración

total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do

centro¿ e que poderá seguir asistindo a clase con carácter presencial salvo en actividades que impliquen ricos tal e como establece a normativa

vixente no seu artigo 25.4 O profesorado poderá non permitir a realización de determinadas actividades aos alumnos e ás alumnas que teñan

perdido o dereito á avaliación continua, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, o resto do grupo ou as instalación¿.

A este respecto e para informar ao alumnado o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia nun

determinado módulo superen o 6% respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo se

acumulase un 10% de non asistencias con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe,

comunicarase a perda do dereito á avaliación continua.

Poderá ter un 5% de faltas a maiores sempre que se xustifiquen documentalmente.

Na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

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

A orde de avaliación no seu artigo 23.5 sinala que cada departamento de familia profesional realizará cunha frecuencia mínimia mensual o

seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de desviacións, ademais a

programación será revisada ao inicio de curso e se entregará unha memoria final de curso.

Para o seguimento mensual utilizaráse o modelo MD.75.PRO.03 do procedemento de Programación PR.75.PRO.01 que se entregará a xefatura de

departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspontes actas de departamento.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Tal e como se establece na lexislación vixente, Orde do 12 de xullo de 2011, no seu artigo 28 ao comezo das actividades do curso académico, o

equipo docente realizará unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que terá por obxecto coñecer as características e a formación previa de

cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, deberá servir para orientar e situar o alumnado en relación co perfil

profesional correspondente.

Para este módulo pasarase durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e

motivacións do noso alumnado) que se complementará cos datos proporcionados polo titor e datos de información de matrícula.
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8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

O carácter continuo da avaliación debe permitir, a detección precoz das posibles dificultades na adquisición dos contidos por parte do alumnado e,

en consecuencia, promover a identificación dos aspectos do proceso que  provocan estas dificultades e a adopción das medidas  oportunas.

Cando a análise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten máis dificultades propoñendo traballos e actividades de reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociados aos contidos mínimos propostos nesta programación didáctica.

No caso en que non sexa posible que garantir a consecución efectiva os resultados da aprendizaxe, o equipo docente poderá propoñer a través do

departamento de Orientación, a solicitude de flexibilidade horaria, tal e como establece a Orde do 12 de xullo de 2011 no seu artigo 15 ¿De acordo

co artigo 61 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, o alumnado con necesidades educativas especiais, consonte o establecido no artigo 73 da Lei

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser autorizado, cando as necesidades de apoio específico así o xustifiquen, para cursar os

ciclos formativos en réxime ordinario de xeito fragmentado por módulos, cunha temporalización distinta á establecida con carácter xeral¿.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

É importante sinalar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no curriculo

do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula-taller-obradoiro, para este módulo podemos destacar:

- Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa

do seu sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

- Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que

se dispón sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

- Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou

unha adecuada hixiene ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, sen

esquecer que a nivel profesional (tendo en conta nas situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa saúde persoal e a do

usuario como elementos cotiás do seu emprego.

- Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar

solucións de consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas

de probas, etc.

- Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e

o ciclo (aula, material informático,talleres,...)

- Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

- Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter

teórico-práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas,

sempre que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- Realizaranse visitas a empresas do sector gráfico, centradas en observar os procedementos produtivos na industria e, a lo menos,

observar aqueles procedementos que non se desenvolvan no taller de forma completa o parcial:

Impresión dixital de gran formato
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ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Acabados

- Realizaranse visitas a exposicións, feiras e museos que se celebren no contorno da cidade Santiago de Compostela

A previsión inicial é:

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Galicia (Uniter e Coreti)

Novembro Visita a empresas offset, dixitais e de preimpresión en Santiago de Compostela (Museo do Pobo Galego ¿AAGG- e Tórculo)

FebreiroVisita a empresas flexográfcas e serigráficas en Galicia (Valver, Flexgal e Playdesa)

Marzo Visita a Antalis (Lisboa) e Multitema (Porto)

Marzo Visita a Graphispag (Barcelona)

Abril Visita a empresas en Asturias (Morés)

Abril Visita a empresas offset, dixitais, pre e  postimpresión en Galicia (Salnés e CA Gráfica)

Xuño Charla ilustradores/creadores
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