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Adaptación da
programación didáctica do módulo

COMPAXINACIÓN
pola situación de emerxencia do Covid19
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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 prof. Familia prof. Código do CF Ciclo formativo Grao Réxime

ARG Artes Gráficas CMARG02 Preimpresión Dixital Medio Xeral Ordinario

MÓDULO FORMATIVO

Código MP/UF Nome Curso Horas sem. Horas anuais

MP0870 Compaxinación 2019/2020 8 228

MP0870_12 Maquetas e follas de estilo 2019/2020 8 58

MP0870_22 Compaxinación de produtos gráficos 2019/2020 8 170

IMPARTICIÓN DO MÓDULO FORMATIVO

Profesorado asignado ao módulo Ángel Jamardo Rey

A competencia xeral deste título consiste en realizar as operacións de ensamblaxe para publicacións
electrónicas, tratamento e compaxinación de textos e imaxes, imposición de páxinas, obtención
dixital das formas impresoras e impresión con procedementos dixitais, asegurando a calidade e
cumprindo a normativa de seguridade e protección ambiental.
Dentro desta, as competencias profesionais, persoais e sociais deste módulo son as seguintes:

1. Realizar a maquetaxe e/ou a compaxinación dos elementos gráficos segundo o material recibido e a orde de traballo.
2. Verificar a adecuación dos materiais á orde de traballo e ao produto gráfico que cumpra realizar.
3. Realizar o ficheiro de saída (pdf ou similar) adaptado ás características finais de impresión ou plataforma de saída.
4. Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos nos procesos

produtivos, actualizando os seus coñecementos e utilizando os recursos existentes para a aprendizaxe ao longo
da vida e as tecnoloxías da información e a comunicación.

5. Actuar con responsabilidade e autonomía no ámbito da súa competencia, organizando e desenvolvendo o
traballo asignado, e cooperando ou traballando en equipo con outros profesionais no ámbito de traballo.

6. Resolver de xeito responsable as incidencias relativas á súa actividade, e identificar as súas causas, dentro do
ámbito da súa competencia e autonomía.

7. Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e a competencia das persoas que interveñen no ámbito
do seu traballo.

8. Aplicar os protocolos e as medidas preventivas de riscos laborais e protección ambiental durante o proceso
produtivo, para evitar danos nas persoas e nos ámbitos laboral e ambiental.

9. Aplicar procedementos de calidade e de accesibilidade e deseño universais nas actividades profesionais incluídas
nos procesos de produción ou prestación de servizos.



Páxina 3 de 5Modelo: Adaptación programación COVID 19. Data 08/05/2020. Versión 1

10. Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas da súa actividade profesional, de acordo co establecido na
lexislación vixente, participando activamente na vida económica, social e cultural.

A adaptación da programación didáctica do módulo de Tratamento de imaxes en mapa de bits realizase
pola situación extraordinaria de alarma provocada pola pandemia do Covid 19 decretada a partir do
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 cualificación e mínimos esixibles
Os mínimos para acadar a avaliación positiva do presente módulo evidenciarán a consecución de
todos os resultados de aprendizaxe vistos ata 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 ata o 13 de marzo de 2020,
empregando os instrumentos de avaliación descritos na presente programación:

UNIDADE FORMATIVA 1: MAQUETAS E FOLLAS DE ESTILO
RA1. Realiza páxinas maqueta, para o que crea os elementos tipográficos comúns ás páxinas e analiza a súa distribución.

– CA1.1. Desenvolveuse a páxina maqueta deseñando a proporción entre formato, caixa e marxes.

– CA1.2. Aplicouse a numeración automática con páxinas enfrontadas, tendo en conta a situación, as marxes e os elementos decorativos.

– CA1.4. Organizáronse as cabeceiras e seccións definindo situación e inicio.

– CA1.6. Xeráronse e usáronse retículas, determinando as caixas de texto e de imaxe, e columnas para as páxinas que manteñan a 
mesma estrutura.

RA2. Crea follas de estilo, para o que analiza as características tipográficas do texto e distingue as variables tipográficas aplicables.

– CA2.1. Creáronse e utilizáronse follas de estilos, coñecendo as súas características e as súas vantaxes, así como as súas posibilidades
de exportación e importación.

– CA2.2. Analizouse o tamaño do tipo relacionando extensión da obra, espazamento entre liñas e anchura de columna.

– CA2.3. Aplicáronse os atributos de carácter tendo en conta a lexibilidade e a finalidade do texto.

UNIDADE FORMATIVA 2: COMPAXINACIÓN DE PRODUTOS GRÁFICOS
RA1. Compaxina produtos gráficos editoriais, para o que analiza a finalidade da páxina, combinando texto, imaxes e ilustracións.

– CA1.1. Desenvolveuse unha composición con criterios tipográficos, estéticos, técnicos e de lexibilidade.

– CA1.2. Fíxose o envorcamento de texto realizando o percorrido polas caixas das páxinas de xeito seguido e sen que falte texto.

– CA1.3. Utilizáronse as follas de estilo xeradas ou estilos tipográficos e obtívose un resultado uniforme en todo o texto.

– CA1.4. Situáronse as imaxes nas súas caixas gráficas e a imaxe quedou en posición correcta e con resolución segundo a liñatura de saída.

– CA1.7. Aplicáronse as normas de composición e ortotipográficas de xeito autónomo e sen necesidade de marcaxe previa das regras.

– CA1.8. Operouse baixo normas de seguridade para pantallas de visualización e baixo normas ergonómicas na realización de tarefas.

RA2. Realiza compaxinacións de produtos gráficos comerciais e publicitarios, desenvolvendo a proposta de deseño
e aplicando técnicas de composición complexa.

– CA2.1. Aplicouse unha composición con criterios estéticos, técnicos e de deseño.

– CA2.2. Desenvolveuse a caixa tipográfica e introduciuse o texto tendo en conta a estrutura da páxina e as caixas de imaxe.

– CA2.3. Fíxose o percorrido de texto respecto ás caixas gráficas regulando o contornamento.

– CA2.4. Creáronse fondos de cor, masas, tramados e degradados tendo en conta a lexibilidade e a información.

– CA2.7. Operouse baixo normas de seguridade para pantallas de visualización e baixo normas ergonómicas na realización de tarefas.
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RA3. Realiza axustes de composición no total da obra ou do documento, modificando e validando columnas,
páxinas e capítulos, así como a partición e a xustificación.
– CA3.1. Determinouse o número máximo de particións seguidas e as restricións posibles.
– CA3.2. Aplicouse a xustificación e corrixiuse a formación de rúas no texto, con criterio de mellorar a súa estética.
– CA3.3. Identificáronse os parágrafos e as páxinas curtas, e corrixíronse as liñas viúvas e orfas.
– CA3.6. Aplicáronse normas de composición e mellorouse a lexibilidade dos textos.
– CA3.7. Operouse baixo normas de seguridade para pantallas de visualización e baixo normas ergonómicas na realización de tarefas.

Non foi desenvolvida no presente curso 2019-2020 a UD 6, ainda que si se deron as nocións teóricas
como complemento das UD’s vistas anteriormente, xunto co repaso e reforzo das mesmas.
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:

3. Procedementos de recuperación para as 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 académico 2019-2020, fíxanse as actividades de
recuperación e probas correspondentes para cada alumno/a.  
3.1 Actividades de recuperación
As actividades de recuperación do alumnado pendente da segunda avaliación realizaranse con apoio
dos medios telemáticos de videoconferencia Webex e mails. Consistirán en:
• Traballos prácticos. Traballos prácticos en relación coas UDs vistas antes do 13 de marzo e

adaptadas ás posibilidades técnicas de cada alumno (ordenador, programas, internet...). Explicaranse
mediante videoconferencia, acordarase un tempo para a súa realización, aclararanse dúbidas mediante
mail e entregaranse rematadas por mail.

• Proba práctica. Análise dun documento con textos e imaxes indicando aspectos técnicos
do mesmo: tipos de elementos, efectos, cores, pasos a realizar para a composición do traballo, etc. Este
suposto práctico será feito de xeito individual, controlado por videoconferencia e remitido o resultado
final por mail, e durará 60 minutos no día acordado co alumnado.

• Proba teórica. Resolución dunha proba tipo TEST, de preguntas con respostas alternativas, das
cales seleccionará a correcta. Este suposto práctico será feito de xeito individual, controlado por
videoconferencia e remitido o resultado final por mail, e durará 60 minutos no día acordado co alumnado.

O peso porcentual e valoración das dúas probas é:
- Traballos prácticos: 50% da nota final valorados de 1 a 10.
- Proba práctica: 35% da nota final valorado de 1 a 10.
- Proba teórica: 15% da nota final  valorado de 1 a 10.

En calquera das tres terán que acadar un mínimo de 3 puntos e a súa suma para alcanzar o aprobado
será de 5 puntos como mínimo.
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3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de dereito á avaliación continua (PD)
O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á avaliación continua consistirá:
• Proba teórico - práctica. Análise teórico-práctico de distintos documentos con imaxes e textos indicando

aspectos técnicos do mesmo: tipos de orixinais, procedementos de elaboración, tamaño, resolución,
tipografías, tipos de imaxes, efectos, cores, pasos a realizar para a composición do traballo, etc.
Este suposto práctico será feito de xeito individual, controlado por videoconferencia e remitido o
resultado final por mail. Durará 60 minutos no día acordado co alumnado.

Valorarase de 1 a 10 puntos e a nota para alcanzar o aprobado será de 5 puntos. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e aprendizaxes
anteriores ao estado de alarma para todo ou parte do alumnado

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o periodo de recuperación unha reunión semanal
por videoconferencia e un contacto permanente por medio dun grupo de whatsapp e do mail con
aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas por calquera
dos tres medios.

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 (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, ampliar
o tempo de execución e prestar atención persoalizada.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2020
Asdo.: Ángel Jamardo Rey


