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1. Identificación da programación 

CENTRO EDUCATIVO 

Código Centro Concello Ano 
académico 

15016000 CIFP Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

CICLO FORMATIVO 

Código da 
familia 

profesional 

Familia 
profesional 

Código do 
CF 

Ciclo 
formativo 

Grao Réxime 

ARG Artes 
Gráficas 

CMARG02 Preimpresión 
dixital 

Medio Xeral 
Ordinario 

MODULO 
FORMATIVO 

     

Código 
MP/UF 

Nome Curso Horas 
semanais 

Horas 
anuais 

MP0872 Ensamblado de 
publicacións electrónicas 

2019/2020 7 213 

MP0872_14 Preparación dos ficheiros 2019/2020 7 30 

 
 

Publicacións multimedia 2019/2020 7 61 

MP0872_34 Publicacións web 2019/2020 7 61 

MP0872_44 Libro electrónico 2019/2020 7 61 

IMPARTICIÓN DO MODULO FORMATIVO 

Profesorado asignado ao módulo Ana Mª Gayol González 

 

A adaptación da programación didáctica do modulo de Ensamblado de Publicacións Electrónicas 

pola situación extraordinaria de alarma provocada pola pandemia do Covid 19 decretada a 13 de 

marzo de 2020 para alcanzar os mínimos para poder acadar as competencias profesionais, 

persoais e sociais deste módulo, así coma a parte correspondente da competencia xeral. 

2. Criterios de avaliación e mínimos esixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo Ensamblado de Publicacións 

Electrónicas - 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 os/as alumnos/as deberán participar regularmente nas 

actividades programadas.  



 
Os mínimos para este módulo deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación 

mínimos para cada unidade didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de 

marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación: 

RA1. Prepara ficheiros de imaxe, texto, vídeo e son, para o que analiza a súa composición e 

aplica modificacións para os adaptar a publicación electrónica que se vaia realizar. 

CA1.1 Realizouse o axuste das dimensións, a resolución e o modo de cor das imaxes, con 

adaptación ao modo de visualización. 

CA1.2 Aplicáronse tipografías, tamaños e estilos adecuados para os textos, en relación 

co dispositivo de visualización. 

CA1.3 Determináronse nos ficheiros de vídeo o formato, o tamaño e o códec, 

identificando as características da publicación electrónica. 

CA1.4 Aplicáronselles aos ficheiros de son as características técnicas adecuadas á 

publicación electrónica onde se vaia utilizar. 

CA1.5 Elixiuse para os ficheiros o formato final adecuado en relación co produto 

Multimedia 

CA1.6 Convertéronse os ficheiros de vídeo e son ao formato facéndoos compatibles coa 

publicación electrónica onde se vaian utilizar. 

CA1.7 Tivéronse en conta as restricións de uso de imaxes, vídeos, tipografías e textos, 

como os dereitos de autor (Copyright, Copyleft, Creative Commons, etc.). 

RA2. Realiza animacións, aplicando liñas de tempo, velocidade e fotogramas, en relacion coas 

necesidades tecnicas e a sua finalidade 

CA1.1 Colocáronse os elementos de deseño na liña de tempo, determinando un 

secuencial estruturado. 

CA1.2 Elixíronse os fotogramas en función da velocidade da película e a calidade de 

visualización. 

CA1.3 Desenvolvéronse botóns para que cumpran funcións estéticas e de navegación.  

RA3. Realiza a integración de elementos para publicacions multimedia, analizando a sua funcion 

estetica e a accesibilidade da informacion, e valorando a finalidade.  

CA1.4 Elixíronse os efectos multimedia analizando o resultado estético.  

CA1.5 Aplicáronse nas animacións os sons e os vídeos cos parámetros técnicos e a  



 

 

calidade requirida. 

CA1.6 Elixiuse o formato de exportación da animación en relación coa publicación 

electrónica. 

CA2.1 Elixíronse os elementos propios da publicación multimedia, textos e imaxes, e o 

formato do dispositivo de saída. 

CA2.2 Enlazáronse os elementos de navegación para un desprazamento pola publicación  

multimedia sen fallos. 

CA2.3 Realizouse a edición do vídeo adaptándoo ao tempo, a estética, as transicións e os 

efectos, con xustificación da finalidade da publicación. 

CA2.4 Editouse o son realizando os axustes de tempo e volume, conseguindo a 

sincronización na publicación multimedia. 

CA2.5 Organizouse a xerarquía dos elementos que compoñen a publicación electrónica, 

con xustificación da súa función estética. 

CA2.6 Determináronse os enlaces con valoración da súa finalidade na navegación. 

RA4. Realiza animacións, aplicando liñas de tempo, velocidade e fotogramas, en relación coas 

necesidades técnicas e a súa finalidade. 

CA1.4 Elixíronse os efectos multimedia analizando o resultado estético.  

CA1.5 Aplicáronse nas animacións os sons e os vídeos cos parámetros técnicos e a 

calidade requirida. 

CA1.6 Elixiuse o formato de exportación da animación en relación coa publicación  

RA5. Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da 

plataforma na que se vaia aplicar e valida o correcto funcionamento destas. 

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación. 

CA3.2 Aloxouse a páxina web no servidor remoto, e a páxina quedou operativa e en 

funcionamento. 

CA3.3 Gravouse a publicación multimedia en dispositivos tipo DVD, CD e Blueray para 

dispositivos de reprodución multimedia, con xustificación dos requisitos da plataforma. 

CA3.4 Utilizáronse ferramentas de transferencia de ficheiros, cunha xestión eficaz dos 

servidores remotos. 



 
CA3.5 Desenvolveuse a publicación con comprobación do funcionamento dos elementos 

multimedia, e verificouse a súa velocidade e a súa calidade. 

RA6 Realiza páxinas para a web, aplicando técnicas de edición electrónica, e analiza a súa 

lexibilidade, usabilidade e accesibilidade. 

CA1.1 Estruturáronse os elementos básicos da páxina web con establecemento dunha 

xerarquía de páxina. 

CA1.2 Utilizáronse as imaxes aliñándoas e editándoas, mantendo unha estrutura da 

páxina 

CA1.3 Aplicáronse as táboas tendo en conta as súas propiedades de filas, columnas e  

celas. 

RA7. Realiza a integración de elementos para publicacións multimedia, para o que analiza a súa 

función estética e a accesibilidade da información, e valora a finalidade da publicación. 

CA1.4 Aplicáronse os patróns, marcos e formularios, determinando a estrutura da páxina 

CA1.5 Aplicouse o código html de xeito sinxelo e intelixible, e analizouse a súa estrutura.  

CA1.6 Realizouse a páxina web con xustificación do deseño estético e funcional.  

CA2.1 Elixíronse os elementos propios da publicación multimedia, textos e imaxes, e o 

formato do dispositivo de saída. 

CA2.2 Enlazáronse os elementos de navegación para un desprazamento pola publicación 

multimedia sen fallos. 

CA2.3 Realizouse a edición do vídeo adaptado ao tempo, a estética, as transicións e os 

efectos, con xustificación da finalidade da publicación. 

RA8 - Realiza páxinas para a web, aplicando técnicas de edición electrónica, e analiza a súa 

lexibilidade, usabilidade e accesibilidade.  

CA1.7 Aplicáronse as follas de estilo CSS, e xeráronse tendo en conta a función estética e 

as técnicas de deseño. 

RA9 - Realiza a integración de elementos para publicacións multimedia, para o que analiza a súa 

función estética e a accesibilidade da información, e valora a finalidade da publicación.  

CA1.8 Desenvolvéronse as ligazóns entre as páxinas e obtívose unha correcta 

navegación.  



 

 

CA1.9 Desenvolveuse a páxina web cos parámetros establecidos de lexibilidade, 

usabilidade e accesibilidade. 

RA10 - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da 

plataforma en que se vaia aplicar, e valida o seu correcto funcionamento. 

CA2.4 Editouse o son realizando os axustes de tempo e volume, e conseguiuse a 

sincronización na publicación multimedia. 

CA2.5 Organizouse a xerarquía dos elementos da publicación electrónica, con 

xustificación da súa función estética. 

CA2.6 Determináronse as ligazóns e valorouse a súa finalidade na navegación.  

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación 

RA11. - Publica páxinas, edicións electrónicas e multimedia, para o que analiza os requisitos da 

plataforma en que se vaia aplicar, e valida o seu correcto funcionamento. 

CA3.1 Realizáronse as probas necesarias para as utilizar na fase de validación.  

CA3.2 Aloxouse a páxina web no servidor remoto, e esta quedou operativa e en 

funcionamento. 

CA3.3 Utilizáronse ferramentas de transferencia de ficheiros, cunha xestión eficaz dos 

servidores remotos. 

CA3.4 Desenvolveuse a publicación e comprobouse o funcionamento dos elementos 

multimedia, con verificación da súa velocidade e da súa calidade. 

RA12 -  Realiza maquetaxes para as converter en libros electrónicos, para o que analiza as 

características da publicación electrónica.  

CA1.1 Analizáronse as dimensións do lector de libros e adaptáronse as características de  

formato da páxina. 

O resto da unidade 8 e a UD 9 non foron desenvolvidas no curso academico 2019/2020, deronse 

nocións para facer os primeiros exercicios. 

Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non 

superadas, así 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 fíxose 

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 cortas ou tipo 

test. No caso de ter varias probas será a media aritmética das notas obtidas a que nos dará a 

cualificación final neste apartado. En todo caso a cualificación, de cada unha das probas, deberá 

ser igual ou superior a 5. Suporán un 40 % da cualificación final do módulo. As actividades, 

traballos, casos prácticos e exercicios individuais e/ou en grupo serviránnos para avaliar 

procedementos co 50% da calificación final do modulo. Formarán parte da cualificación co 10% 

ademais a presentación e o interese, 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  

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 terceira avaliación ordinaria do presente curso académico 2019/2020, fixánse as 

actividades de recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a. 

3.1. Actividades de recuperación 

As actividades de recuperación do alumnado pendente da 3ª avaliación realizaranse con medios 

telemáticos de videoconferencia Cisco, Zoom, Webex e mails. 

Proba practica: realizar un libro usando Indesign. No caso de que o alumnado careza de dito 

programa fará unha proba alternativa onde explica como se fai. 

O peso porcentual e do 100% da proba practica ou da proba alternativa. Para superalo é 

necesario acadar un mínimo de 5 puntos. 



 

 

Para incrementar a calificación obtida, faranse traballos prácticos na aula virtual sobre a materia 

impartida. 

3.2. Proba de avaliación extraordinaria do alumnado con PD perda 

de avaliación continúa 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación 

continua consistirá nunha proba práctica onde o alumnado fará actividades relacionadas con 

deseño de webs, traballos en Photoshop, Illustrator e Indesing. O traballo faise individualmente, 

controlado por videoconferencia e remitido o resultado final por mail. A proba terá unha 

duración de 90 minutos.  

A calificación oscila entre 1 a 10 e para alcanzar o aprobado e necesaria unha nota de 5 puntos. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 

aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para o alumnado 

Como medida de reforzo e repaso , durante este tempo faise unha videoconferencia co 

alumnado cada semana , tamen se usa o Whatapp e o correo electrónico para explicar todas as 

dubidas que surxan no deselvolvemento das actividades mencionadas. 

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 académica do alumnado das ensinanzas de 

formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das actividades do curso académico, o 

equipo docente realizou unha sesión de avaliación inicial do alumnado, que tivo por obxecto 

coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as 

súas capacidades. Así 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 coñecementos previos, intereses e motivacións do noso alumnado) que 

se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de información de matrícula.  



 
Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo 

que se acordou que as probas conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas 

con respostas alternativas e curtas, para facilitarlle ao alumnado a identificación e resolución do 

cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de 

exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite e prestar atención personalizada.  

 

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2020 

 

 

Asdo.: Ana Mª Gayol González 


