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1. Identificación da programación 
Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo Preimpresión Dixital  

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ARG Artes Gráficas CMARG02 Preimpresión Dixital Medio Ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0866 
 

Tratamento de Textos 
 

1º 8 240 240 

Profesorado asignado ao módulo Mª Soledad Corujo Pereiro 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles  
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente  módulo -Preparación de 
materiais para a impresión- 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 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: 
 
Unidade formativa 1: Proceso Gráfico 
RA.1. Identifica os procesos gráficos, para o que analiza os produtos gráficos e 
recoñece as especificacións nas súas fases. 

–  CA1.1. Identificáronse as fases do proceso gráfico. 
– CA1.2. Analizáronse as fases de preimpresión e identificáronse os seus 
parámetros e o seu equipamento. 

 
Unidade formativa 2: dixitalización e corrección de ficheiros de texto 
RA1. Avalía os ficheiros dixitais de texto, distinguindo formatos de ficheiros e 
aplicacións de tratamento de textos. 
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– CA1.2. Analizáronse e xestionáronse os tipos de letra e as fontes tipográficas. 
– CA1.4. Tivéronse en conta as restricións de uso de tipografías e textos. 
– CA1.5. Diferenciáronse as características dos tipos de orixinais de texto. 
– CA1.6. Analizáronse as fases do tratamento de textos en relación coas aplicacións 
 
RA4. Corrixe probas de textos, recoñecendo a simboloxía de corrección e aplicando 

normas ortotipográficas e de composición de textos. 
–  CA4.1. Diferenciáronse os símbolos de corrección de probas segundo normas 
UNE e ISO. 
 
Unidade formativa 3: tratamento de documentos de texto 
RA1. Trata documentos dixitais de textos aplicando ferramentas de tratamento de 
textos, estilos e tipos adecuados ás especificacións. 

– CA1.1. Aplicóuselle ao texto o corpo, a fonte, a serie, o espazamento entre liñas, a 
sangría, os aliñamentos, o track, o kern e a opacidade, mediante as aplicacións 
informáticas adecuadas ao proceso.  
– CA1.2. Aplicáronselle ao texto correccións das liñas viúvas e orfas nos parágrafos 
e nas páxinas curtas. 
– CA1.6. Analizouse a estrutura da páxina, e as condicións estéticas e de 
arquitectura gráfica. 
 
As UD9 e UD10 non foron desenvolvidas pola suspensión das clases polo COVID-
19. Algúns alumnos/as puderon realizar traballos referentes a terceira avaliación por 
contar cos programas de maquetación, outros non os poderon realizar por non telos. 
De forma xeral puxose un traballo teórico para todo o alumnado. Ditas unidades non 
serán tidas en conta para a avaliación do módulo, no presente curso 2019-2020. 
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: 
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  
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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. 
Para facer media a nota mínima será de catro. Suporá un 30% da cualificación 
final do módulo. 

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. O 
exame práctico forma parte de esta nota. 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. 
 
Terceira avaliación e final: 
A nota da terceira avaliación así como a final será como mínimo a obtida na segunda 
avaliación. A realización das actividades propostas nesta terceira avaliación servirán 
para mellorar dicha nota e para a recuperación das avaliacións suspensas. 
A correcta realización de todas as actividades propostas poderá sumar puntos na 
nota final con respecto a da segunda avaliación. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 
 

3.1 Actividades de recuperación 

Os alumnos que teñan algunha avaliación pendente realizarán en tempo e forma as 

actividades propostas polo profesor. A súa correcta realización conlevará a 

recuperación da parte correspondente. 
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á 
avaliación continua (PD) 

Non hai alumnos con PD neste módulo polo que non se plantexa o correspondente 

procedemento de recuperación. 

 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 
Os alumnos realizarán, na medida do posible, as tarefas plantexadas polo profesor. 

Estas publicaranse na aula virtual cando vaian dirixidas a todo o grupo e a través do 

correo electrónico cando sexan específicas para algún alumno que teña que reforzar 

algunha parte. Cando se considere convinte estableceranse videoconferencias. 

 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 
Hai dous alumnos con atención a diversidade. Estes alumnos contan cos programas 
de maquetación, polo que se lles está dando unha atención personalizada através 
do correo electrónico e de webex. 
 

 


