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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 de
proba libre

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 02018/2019 0240

MP0877_22 Preparación da máquina para a impresión e os acabamentos 02018/2019 0200

MP0877_12 Fluxo de traballo do proceso gráfico 02018/2019 040

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

Profesorado asignado ao módulo DAVID GÓMEZ GONZÁLEZ,HÉCTOR PAZ OTERO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0877_22) RA1 - Regula o paso de papel na máquina, interpretando o funcionamento dos mecanismos de alimentación e transporte

(MP0877_12) RA1 - Valora o fluxo de traballo do proceso gráfico, recoñecendo as especificacións nas súas fases

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) RA3 - Prepara as baterías de tintaxe e molladura, distinguindo as funcións dos seus elementos

Criterios de avaliación do currículo

(MP0877_22) CA1.1 Identificáronse os tipos de máquinas offset e as súas características

(MP0877_12) CA1.1 Analizáronse e ordenáronse as fases do proceso gráfico

(MP0877_22) CA1.2 Estableceuse o método de colocación da morea de entrada

(MP0877_12) CA1.2 Identificáronse as fases de preimpresión, os equipamentos, os elementos gráficos e os seus parámetros

(MP0877_22) CA1.3 Clasificáronse os tipos de marcadores e os mecanismos que os forman

(MP0877_12) CA1.3 Caracterizáronse os sistemas de impresión industriais (formas impresoras, configuración dos corpos impresores, tintas, secado e
soportes empregados)

(MP0877_22) CA1.4 Axustouse o apalpador mediante a coincidencia da súa referencia ou amosega coa parte posterior da morea

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) CA1.6 Preparáronse os mecanismos que compoñen cada tipo de marcador

(MP0877_22) CA1.7 Preparouse a mesa de marcaxe (portafita, pneumática, etc.)

(MP0877_22) CA1.8 Axustouse a distancia entre as poleas primarias e o rolete que lles dá movemento ás fitas transportadoras

(MP0877_22) CA1.9 Regulouse o espesímetro ou control de dobre prego

(MP0877_22) CA1.10 Regulouse a tensión das fitas transportadoras, a súa posición respecto ao prego e a posición das poleas secundarias

(MP0877_22) CA1.11 Realizáronse o prerrexistro e o rexistro do prego mediante a regulación das guías frontais e a guía lateral

(MP0877_22) CA2.1 Definíronse as configuracións dos cilindros portapranchas, portacauchos e impresor das máquinas de impresión offset

(MP0877_22) CA2.2 Colocáronse as pranchas de acordo co seu grosor total, o estado das mordazas a cero e os tensores laterais

(MP0877_22) CA2.3 Analizáronse as características principais da mantilla de caucho

(MP0877_22) CA2.4 Colocouse e tensouse a mantilla no cilindro de acordo co seu grosor e coas alzas empregadas
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0877_22) CA2.5 Describíronse as posibles causas da separación dos diámetros primitivos das engrenaxes e os efectos que leva consigo

(MP0877_22) CA2.6 Comprobouse e corrixiuse o aliñamento dos cilindros

(MP0877_22) CA2.7 Reguláronse as presións de acordo co grosor do soporte

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) CA3.1 Preparáronse os elementos dunha batería de tintaxe (tinteiro, rolete tomador, roletes batedores, roletes distribuidores e roletes
dadores)

(MP0877_22) CA3.2 Comprobouse o estado dos roletes co durómetro e co calibre de precisión, antes de proceder á montaxe na máquina

(MP0877_22) CA3.3 Colocáronse os roletes na batería de tintaxe tendo en conta o diámetro dos dadores e dos batedores de caucho

(MP0877_22) CA3.4 Recoñecéronse os problemas orixinados por unha regulación deficiente dos roletes da batería de tintaxe

(MP0877_22) 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)

(MP0877_22) CA3.6 Enumeráronse as propiedades do alcohol isopropílico (IPA) na solución de molladura e valoráronse os problemas que poidan xurdir

(MP0877_22) CA3.7 Colocáronse os roletes do grupo humectador

(MP0877_22) CA3.8 Identificouse o grupo humectador tendo en conta o tipo de solución de molladura e de tintas que se vaian empregar

(MP0877_22) CA3.9 Identificouse e corrixiuse, en caso necesario, a pegada de presión exercida entre os dadores da batería de tintaxe e a prancha

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0877_12) RA1 - Valora o fluxo de traballo do proceso gráfico, recoñecendo as especificacións nas súas fases

(MP0877_22) RA4 - Regula os dispositivos de acabamento, desenvolvendo as características e as especificacións técnicas do produto gráfico que se vaia
realizar

(MP0877_22) RA5 - Aplícalle o mantemento preventivo á máquina de impresión offset, interpretando o plan de mantemento

(MP0877_22) 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

Criterios de avaliación do currículo

(MP0877_12) CA1.4 Diferenciáronse os sistemas de impresión polo soporte, as súas características, os defectos de impresión e as aplicacións

(MP0877_12) CA1.5 Determináronse as características técnicas e as aplicacións dos procesos de plastificación e vernizadura

(MP0877_12) CA1.6 Identificáronse os tipos de encadernación (artesanal e industrial) e as súas fases

(MP0877_12) CA1.7 Identificáronse os produtos gráficos e as súas características técnicas

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0877_22) CA4.1 Reguláronse os elementos que constitúen o sistema de saída de acordo coa gramaxe e o grosor do soporte que se vaia imprimir

(MP0877_22) CA4.2 Axustouse a dosificación de antimaculantes en función do soporte, a cobertura de tinta e a curvatura do prego

(MP0877_22) CA4.3 Regulouse a torre de vernizadura mediante o axuste dos roletes dosificadores ou da racleta (anilox)

(MP0877_22) CA4.4 Distinguíronse as principais clases de sistemas de secado: oxidación, heatset, coldset e UV

(MP0877_22) CA4.5 Enumeráronse as solucións dos problemas relacionados co secado

(MP0877_22) CA4.6 Axustáronse os mecanismos de acabamento en liña, tendo en conta o formato e a gramaxe do soporte que se vaia imprimir

(MP0877_22) CA4.7 Elixíronse os vernices empregados en offset segundo os procesos e as súas características técnicas

(MP0877_22) CA5.1 Detectouse a operatividade correcta dos circuítos e dos filtros de aire e auga

(MP0877_22) CA5.2 Localizouse e comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina

(MP0877_22) CA5.3 Eliminouse o exceso de pos antimaculantes nas chumaceiras, nas engrenaxes e nos sistemas de entrada e saída da máquina de
impresión offset

(MP0877_22) CA5.4 Enumeráronse os problemas asociados ao exceso de pos antimaculantes

(MP0877_22) CA5.5 Realizouse a limpeza e a conservación das superficies dos cilindros do corpo impresor e dos aros guía

(MP0877_22) CA5.6 Seleccionouse o tipo de lubricante (graxas e aceites) máis adecuado a cada mecanismo, en función da súa viscosidade

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) CA5.8 Comprobáronse e substituíronse, de ser necesario, os rodamentos dos roletes dos sistemas de molladura e tintaxe

(MP0877_22) CA5.9 Realizouse a limpeza e a conservación dos roletes dos sistemas de molladura e tintaxe

(MP0877_22) CA5.10 Comprobouse e substituíuse, de ser necesario, a mantilla de caucho, e realizouse o seu mantemento

(MP0877_22) CA5.11 Comprobáronse e substituíuse, de ser necesario, os moletóns dos roletes dadores e do rolete tomador do sistema de molladura
convencional

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

(MP0877_22) CA6.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na preparación e na regulación da máquina de offset

(MP0877_22) CA6.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso de preparación e regulación da
máquina de offset

(MP0877_22) CA6.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) 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

(MP0877_22) CA6.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

(MP0877_22) CA6.9 Precisáronse medidas de reciclaxe de trapos, residuos de tinta e produtos químicos, e de xestión de residuos
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Mínimos esixibles:

¿ CA1.1. Analizáronse e ordenáronse as fases do proceso gráfico. 

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

soportes empregados). 

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

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

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

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

¿ 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 do prego e da posición das poleas secundarias. 

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

¿ 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. 

¿ CA3.1. 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. 

¿ CA3.5. 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. 

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

¿ 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). 

¿ CA4.6. 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. 

¿ 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. 

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

¿ 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. 

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

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ 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. 

¿ 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. 

¿ CA6.4. 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. 

¿ CA6.7. Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso de preparación e

regulación da máquina de offset. 

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

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

A proba constará de duas partes.

A  primeira  parte, teórica, na que o/a candidato/a deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos sobre 10 para acceder a segunda parte

práctica. 

Cada proba terá un peso dentro da valoración final e estará expresamente indicada na cabeceira do documento entregado ao candidato.

A nota final será o sumatorio do 30% da primeira parte da proba e o 70% da segunda.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba será unha cuestionario tipo test de 30 preguntas. Cada unha delas correcta valerá 1 punto.

A pregunta non contestada non contará para o resultado final.

Cada tres preguntas erradas diminuirá nun punto a valoración final da proba.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá nunha impresión nun soporte proporcionado. Esta segunda parte será o 70% da nota final da proba.

Avaliarase:

- Colocación da forma impresora.

- Regulación de paso de papel por máquina.

- Regulación dos dispositivos de impresión.

- Control de calidade do produto obtido.

- Sistemas de protección individual e seguridade no traballo realizado.
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