
Programación adaptada ao 3º trimestre do curso 2019-2020

CICLO FORMATIVO GRAO MEDIO 2º IMPRESIÓN GRÁFICA

Módulo: Impresión en Serigrafía.
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1. Identificación da programación

Centro educativo

Código Centro Concello Ano académico

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020

Ciclo formativo

Cód ig o da
familia
profesional

Familia profesional C ó d i g o d o c i c l o
formativo

Ciclo formativo Grao Réxime

ARG ARTES GRÁFICAS CMARG01 IMPRESIÓN GRÁFICA Ciclos 
formativos 
de grao 
medio

Réxime
xeral-
ordinario

Código
MP/UF

Nome Curso Sesións
semanais

Horas
anuais

Sesións
anuais
 

MP0880 IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA 2019-2020 11 227 227

Profesorado asignado ao módulo ENRIQUE MOLDES FANDIÑO

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os minimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo -IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA- evidenciarán
a consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e
cun grao de participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá
participar regularmente nas actividades programadas. 

Os minimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación minimos para
cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso academico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os
instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

RA1 - Realiza o procesamento de pantallas e reconece as características tecnicas dos seus 
elementos

CA1.3 Determináronse as condicións dos perfis e a dimensión do marco con respecto á imaxe que se vaia
imprimir 

CA1.5 Aplicouse o desengraxamento e secado das pantallas novas e, ao final do proceso, das pantallas usadas

CA1.6 Aplicóuselle a emulsión á pantalla, regulando os mecanismos de presión e dosificación da emulsionadora

CA1.7 Realizouse a insolación da pantalla tendo en conta a fonte de luz e a sensibilidade da emulsión 

CA1.8 Desenvolveuse o revelado e o secado da pantalla, determinando a sua calidade e a sua idoneidade 

CA1.9 Aplicouse o decapante para eliminar a emulsión das pantallas usadas 

CA1.10 Utilizáronse os produtos branqueadores e antifantasma para eliminar restos de emulsión endurecida,
tinta seca e imaxe fantasma das pantallas usadas 

CA1.11 Realizáronse as correccións dun mal procesamento das pantallas usadas 

RA1 - Regula a máquina de serigrafía, tendo en conta as funcións dos seus elementos 

CA1.3 Identificáronse as caracteristicas tecnicas dos equipamentos de secado utilizados en serigrafia 
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CA1.4 Estableceronse, na sua posición central, tanto os tacóns ou guias de rexistro como os mecanismos de
posición da pantalla 

CA1.5 Aplicouse a situación exacta do soporte aos tacóns ou guias de rexistro segundo a imaxe que se vaia
imprimir 

CA1.6 Aplicouse a posición e a suxeición da pantalla en función da posición do soporte que cumpra imprimir 

CA1.7 Estableceuse o salto ou fóra de contacto e a forza de despegamento da pantalla 

CA1.8 Identificouse a rasqueta segundo o traballo que cumpra imprimir e regulouse a sua angulación e o seu
percorrido 

RA2 - Realiza a forma impresora mediante un sistema directo do computador á pantalla, 
relacionando os formatos dos ficheiros e os elementos que conten coa calidade da imaxe obtida 

CA2.2 Preparáronse os documentos co sinais de impresión e o rebentado adecuado 

CA2.3 Aplicóuselle a emulsión á pantalla, regulando os mecanismos de presión e dosificación da emulsionadora

CA2.6 Desenvolveuse o revelado e o secado da pantalla, determinando a sua calidade e a sua idoneidade 

CA2.9 Estableceuse o bloqueo das zonas de imaxe non desexadas para as impermeabilizar 

RA2 - Rexistra e entoa o impreso, determinando a posición da imaxe sobre o soporte e aplicando o 
grosor da capa de tinta

 CA2.1 Estableceuse o paralelismo e a presión da rasqueta sobre a pantalla 

CA2.3 Preparáronse as tintas coa concentración de alongador 

CA2.4 Corrixiuse o rexistro das imaxes impresas ata alcanzar a exacta posición destas 

CA2.6 Comprobáronse as caracteristicas tecnicas do impreso ok en serigrafia (condicións da cor e rexistro, e
ausencia de defectos) 

CA2.7 Determinouse a adherencia da tinta ao impreso mediante o test correspondente 

CA2.8 Demostrouse o secado do impreso mediante o test de resistencia á fricción 

CA2.9 Estableceuse o percorrido da contrarrasqueta que garanta que a tinta cubra a totalidade da imaxe da
pantalla 

RA3 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando os 
riscos asociados á sua actividade profesional, así como as medidas e os equipamentos para os 
previr 

CA3.1 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 serigráfica 

CA3.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso
produtivo de impresión serigráfica 

CA3.7 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na
manipulación do proceso produtivo de impresión por serigrafia 

CA3.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención
de riscos 

RA3 - Realiza a tiraxe en serigrafía, deducindo do impreso as especificacións tecnicas establecidas

CA3.1 Aplicouse a mostraxe da tiraxe coa frecuencia establecida 

CA3.2 Demostrouse a ausencia de defectos do impreso relacionados co secado e a velocidade de impresión 
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CA3.3 Estableceuse a velocidade máxima da máquina de serigrafia que evite os defectos provocados pola
electricidade estática 

CA3.6 Identificáronse os defectos de impresión durante a tiraxe en serigrafia 

RA4 - Realiza a limpeza e o mantemento da máquina, establecendo as periodicidades de fábrica e 
aplicando o plan de mantemento 

CA4.1 Recolleuse toda a tinta da pantalla, da rasqueta e da contrarrasqueta 

CA4.2 Comprobouse a limpeza da máquina, da pantalla e dos demais elementos utilizados 

CA4.3 Engraxáronse os puntos indicados no libro de mantemento 

CA4.4 Comprobouse o funcionamento do sistema hidráulico e dos circuitos de aire a presión 

CA4.5 Contrastouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina de serigrafia 

CA4.6 Identificáronse os disolventes de limpeza máis adecuados a cada fase do proceso produtivo 

CA4.7 Clasificáronse os residuos industriais xerados no proceso produtivo nos contedores correspondentes 

CA5.1 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 serigráfica 

RA5 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando os 
riscos asociados á sua actividade profesional, así como as medidas e os equipamentos para os 
previr 

CA5.1 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 serigráfica 

CA5.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso
produtivo de impresión serigráfica 

CA5.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na
execución das operacións de impresión por serigrafia 

CA5.7 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na
manipulación do proceso produtivo de impresión por serigrafia 

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención
de riscos 

Todas as UD foron desenvolvidas ate o 13 de marzo de 2020, polo que serán tidas en conta para a avaliación
do módulo, no presente curso 2019-2020. 

Estes minimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, asi
como as probas de avaliación extraordinaria do alumnado con perda de avaliación continua (PD) e guiarán o
procedemento de avaliación ordinaria do módulo. 

Ao longo de todo o módulo levouse a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumno que
proporcionou información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguimento fixose 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 aritmetica das notas obtidas a que nos dará a cualificación final neste apartado. Suporá un 30% da
cualificación final do módulo. 

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 e o caso) e utilización de recursos, habilidades e destrezas, e todos aqueles
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aspectos procedementais recollidos nos criterios de avaliación do módulo. Suporán un 60 % 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).

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 companeiros/as, receptividade, asi 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. 

A cualificación do módulo obterase da media proporcional dos tres apartados anteriores sempre e cando se
obtena en cada un deles unha cualificación positiva minima de 5 puntos sobre 10. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas

Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e
comprobados os RA e CA non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda
avaliación ordinaria do presente curso academico 2019-2020, fixanse as actividades de recuperación e probas
correspondentes para cada alumno/a da 3ª avaliación. 

3.1 Actividades de recuperación

As actividades de recuperación do alumnado pendente dunha avaliación positiva na 2ª avaliación, realizaranse
con apoio da Aula Virtual do CIFP Compostela ou doutros medios dixitais ao alcance do alumnado, tal e como
se ven realizando ao longo do presente curso 2019-2020. Con este grupo de alumnado e módulo e consistirán
en: 

• Proba Específica 1. Elaboración dun traballo escrito sobre as unidades didácticas impartidas no taller e
aula. O alumnado debe presentar un documento orixinal con imáxenes que o ilustren, nun formato Word
e PDF, cun tipo de letra Arial corpo 12 e de non menos de 5 páxinas de extensión por tema. Este
suposto práctico será feito de xeito individual e entregado un tema cada semana que será revisado e
corrixido polo profesor tamen semanalmente. A calificación final destes traballos escritos facilitaráse ao
alumnado antes das datas da 3ª avaliación. 

• Proba Específica 2  . Resolución de non menos de duas probas tipo TEST, de preguntas con respostas
alternativas, das cales seleccionará a correcta. Esta proba realizarase “on line” a traves da aula virtual
do CIFP Compostela ou doutros medios dixitais ao alcance do alumnado. 

Esta proba tamen será elaborada polo alumnado co módulo superado na 2a avaliación, que non restará
cualificación xa obtida, pero si poderá mellorar a cualificación obtida na 3ª avaliación ordinaria. 

O peso porcentual das duas probas especificas e do 50% cada una, na nota final, unha vez superadas as duas.

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD)

Non hai alumnado con perda de avaliación continua neste módulo.

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado
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Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un FORO aberto a traves da Aula Virtual do
CIFP Compostela, unha comunicación semanal por correo electrónico e unha comunicación diaria por
Telegram, con aclaracións e resolución de dubidas no desenvolvemento das actividades xa descritas na Probas
Especificas. 

Respecto da Proba Especifica 2, proba teórica tipo TEST, que se fará “on line” nos termos xa descritos, os
contidos que entran na mesma, xa foron expostos e explicados en clase ao longo do 2o trimestre ate o 13 de
marzo do presente curso academico. Pero tamen se manten un FORO aberto co alumnado para aclarar
dubidas e información ao respecto. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o
desenvolvemento, a avaliación e a acreditación academica do alumnado das ensinanzas de formación
profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso academico, o equipo docente realizou
unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto conecer as caracteristicas e a formación
previa de cada alumno e de cada alumna, asi como as suas capacidades. Asi mesmo, serviu para orientar e
situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. 

Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario de avaliación inicial (sobre
conecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que se complementou cos datos
proporcionados polo titor/a e datos de información de matricula. 

Non se detectaaron necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo nin nas
avaliacións iniciais nin nas consultas feitas ao servicio de orientación do CIFP Compostela, polo que no se
acordou ningunha medida de atención á diversidade.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2020 

Asdo.: Enrique Moldes Fandino 
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