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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 Preimpresión dixital Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG02Artes gráficas Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0867 Tratamento de imaxe en mapa de bits 02018/2019 0267

MP0867_12 Tratamento de imaxe 02018/2019 0187

MP0867_22 Control de cor 02018/2019 080

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

Profesorado asignado ao módulo ÁNGEL JAMARDO REY

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

(MP0867_12) RA1 - Identifica os orixinais de imaxe recibidos, para o que analiza o seu formato, o contido, o tamaño, a resolución e o modo de cor.

(MP0867_22) RA1 - Dixitaliza os orixinais de imaxe, para o que deduce a resolución de entrada analizando o proceso de produción da imaxe dixitalizada.

(MP0867_12) RA2 - Dixitaliza os orixinais de imaxe e deduce a resolución de entrada analizando o proceso de produción da imaxe dixitalizada.

(MP0867_22) RA2 - Realiza probas intermedias analizando a cor e comparando a calidade das imaxes reproducidas cos orixinais que se vaian reproducir.

(MP0867_12) RA3 - Trata a imaxe dixital comparando as súas características coas necesidades do produto final, e xustifica as técnicas de retoque e de
tratamento de imaxes.

(MP0867_12) RA4 - Realiza fotomontaxes, avaliando e integrando as imaxes seleccionadas con técnicas de transformación, enmascaramento e fusións.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0867_22) CA1.1 Calibrouse o escáner e activouse o perfil de entrada para realizar unha correcta dixitalización de orixinais.

(MP0867_12) CA1.1 Determináronse as características do produto gráfico descrito na proposta ou no bosquexo de deseño que se vaia realizar.

(MP0867_12) CA1.2 Identificáronse os orixinais físicos entregados, e analizouse o seu soporte e o seu contraste.

(MP0867_22) CA1.2 Determinouse o espazo de cor adecuado ás imaxes dixitalizadas, tendo en conta o proceso produtivo en que intervén.

(MP0867_12) CA1.3 Describíronse os defectos observados nos orixinais de imaxe, para tomar as medidas correctivas necesarias.

(MP0867_22) CA1.3 Contrastouse coa imaxe en pantalla o orixinal que haxa que reproducir, e comprobouse que a imaxe dixital cumpra as condicións de
calidade esixidas polo produto gráfico que se vaia reproducir.

(MP0867_12) CA1.4 Modificáronse os orixinais dixitais adaptando o tamaño, a resolución e o modo de cor ás necesidades de produción do produto gráfico
proposto.

(MP0867_22) CA1.4 Realizouse correctamente o control de cor da imaxe obtida utilizando os elementos e os sistemas de medidas adecuados a cada
proposta de reprodución.

(MP0867_12) CA1.5 Determinouse o formato máis apropiado para os orixinais dixitais, segundo o proceso produtivo e o produto final.

(MP0867_12) CA1.6 Verificouse a calidade da imaxe dixital cun programa de exame de ficheiros dixitais, comparando as súas características coas
requiridas para a súa reprodución no proceso produtivo.

(MP0867_12) CA1.7 Tivéronse en conta as restricións de uso de imaxes. Dereitos de autor: Copyright, Copyleft, Creative Commons, etc.

(MP0867_12) CA2.1 Realizouse a posta a punto do escáner para a súa correcta utilización, aplicando os parámetros de limpeza e mantemento de fábrica.

(MP0867_22) CA2.2 Realizouse a posta a punto do dispositivo de probas para a súa correcta utilización, respectando as normas especificadas no plan de
prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

(MP0867_12) CA2.4 Efectuáronse as correccións de dixitalización nas posibles anomalías detectadas nas imaxes dixitalizadas: cor, erros nas luces e
sombras, ruído, curvas, etc.

(MP0867_12) CA2.5 Recoñeceuse o formato de imaxe máis axeitado, identificando a súa utilización no proceso produtivo.

(MP0867_22) CA2.6 Realizáronse correctamente as probas de cor intermedias das imaxes transformadas.

(MP0867_22) CA2.7 Xustificáronse as correccións realizadas para adecuar a calidade da proba de cor ás características do produto gráfico e ao sistema
de impresión.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0867_22) CA2.8 Detectáronse na proba de cor todos os elementos de control e rexistro necesarios para garantir a correcta reprodución das imaxes
tratadas, tendo en conta o proceso produtivo.

(MP0867_12) CA3.1 Realizáronse os axustes de cor necesarios en todos os equipamentos e no software intervenientes no fluxo de traballo.

(MP0867_12) CA3.2 Determináronse as transformacións de cor adecuadas nas imaxes, a partir das características específicas do produto gráfico.

(MP0867_12) CA3.3 Realizáronse as correccións de cor oportunas nas imaxes dixitais, tendo en conta o proceso produtivo.

(MP0867_12) CA3.9 Operouse baixo normas de seguridade para pantallas de visualización e baixo normas ergonómicas na realización de tarefas.

(MP0867_12) CA4.1 Modificáronse as imaxes seleccionadas para adecuar o tamaño, a resolución, o modo de cor e os valores cromáticos ás
características da fotomontaxe.

(MP0867_12) CA4.2 Determináronse as técnicas de selección, enmascaramento e fusións de imaxes para a realización dunha fotomontaxe.

(MP0867_12) CA4.6 Adaptouse correctamente a fotomontaxe ás características técnicas do produto gráfico e ao sistema de reprodución elixido para a súa
reprodución.

(MP0867_12) CA4.7 Valorouse a destreza, a rapidez e a eficacia no uso das ferramentas informáticas, tendo en conta a dificultade do traballo asignado.

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

(MP0867_22) RA1 - Dixitaliza os orixinais de imaxe, para o que deduce a resolución de entrada analizando o proceso de produción da imaxe dixitalizada.

(MP0867_22) RA2 - Realiza probas intermedias analizando a cor e comparando a calidade das imaxes reproducidas cos orixinais que se vaian reproducir.

(MP0867_12) RA2 - Dixitaliza os orixinais de imaxe e deduce a resolución de entrada analizando o proceso de produción da imaxe dixitalizada.

(MP0867_12) RA3 - Trata a imaxe dixital comparando as súas características coas necesidades do produto final, e xustifica as técnicas de retoque e de
tratamento de imaxes.

(MP0867_12) RA4 - Realiza fotomontaxes, avaliando e integrando as imaxes seleccionadas con técnicas de transformación, enmascaramento e fusións.

(MP0867_12) RA5 - Axusta a calidade da imaxe, para o que identifica o sistema de impresión e aplica os parámetros de control apropiados ao proceso de
impresión.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0867_22) CA1.3 Contrastouse coa imaxe en pantalla o orixinal que haxa que reproducir, e comprobouse que a imaxe dixital cumpra as condicións de
calidade esixidas polo produto gráfico que se vaia reproducir.

(MP0867_22) CA2.1 Elixiuse o sistema de probas máis apropiado ás esixencias de reprodución do produto gráfico.

(MP0867_12) CA2.2 Determinouse a resolución adecuada de dixitalización segundo o destino da imaxe dixital que se vaia reproducir.

(MP0867_22) CA2.2 Realizouse a posta a punto do dispositivo de probas para a súa correcta utilización, respectando as normas especificadas no plan de
prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

(MP0867_12) CA2.3 Dixitalizáronse os orixinais cos equipamentos e o software adecuados para o seu posterior tratamento dixital.

(MP0867_22) CA2.3 Elixíronse os soportes máis adecuados en función das características do dispositivo de saída.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0867_22) CA2.4 Realizáronse controis de calidade no dispositivo de probas para manter estable o seu comportamento e conseguir resultados
estándar.

(MP0867_22) CA2.5 Adecuouse o ficheiro dixital ás características do dispositivo de probas, para a súa correcta reprodución.

(MP0867_22) CA2.6 Realizáronse correctamente as probas de cor intermedias das imaxes transformadas.

(MP0867_12) CA3.1 Realizáronse os axustes de cor necesarios en todos os equipamentos e no software intervenientes no fluxo de traballo.

(MP0867_12) CA3.2 Determináronse as transformacións de cor adecuadas nas imaxes, a partir das características específicas do produto gráfico.

(MP0867_12) CA3.3 Realizáronse as correccións de cor oportunas nas imaxes dixitais, tendo en conta o proceso produtivo.

(MP0867_12) CA3.4 Elimináronse os defectos, as impurezas e os elementos non desexados utilizando as ferramentas adecuadas de retoque de imaxe.

(MP0867_12) CA3.5 Realizáronse os trazados cos valores de curvatura adecuados nas imaxes, segundo as características do produto gráfico.

(MP0867_12) CA3.6 Recoñecéronse os sistemas e os soportes de impresión para adecuar a calidade da imaxe dixital que se vaia reproducir.

(MP0867_12) CA3.7 Aplicóuselle o trapping adecuado á imaxe dixital segundo o sistema de impresión asignado para a súa reprodución.

(MP0867_12) CA3.8 Analizáronse as necesidades do proceso produtivo e gardouse a imaxe dixital resultante no formato máis apropiado.

(MP0867_12) CA3.9 Operouse baixo normas de seguridade para pantallas de visualización e baixo normas ergonómicas na realización de tarefas.

(MP0867_12) CA4.3 Especificáronse máscaras, fusións e trazados necesarios nas imaxes, para a súa correcta integración na fotomontaxe.

(MP0867_12) CA4.4 Realizouse a fotomontaxe coas imaxes tratadas, mantendo entre elas características similares de cor, dimensións e resolución.

(MP0867_12) CA4.5 Realizouse a fusión das imaxes entre elas, evitando saltos pronunciados na fotomontaxe.

(MP0867_12) CA4.7 Valorouse a destreza, a rapidez e a eficacia no uso das ferramentas informáticas, tendo en conta a dificultade do traballo asignado.

(MP0867_12) CA5.1 Realizouse a conversión da imaxe ao espazo de cor adecuado ao sistema de impresión designado para a reprodución do produto
gráfico.

(MP0867_12) CA5.2 Definíronse os valores de liñatura e resolución nos degradados para a súa correcta reprodución.

(MP0867_12) CA5.3 Determináronse as porcentaxes máximas e mínimas de cor nas imaxes tendo en conta o sistema de impresión elixido para a súa
reprodución.

(MP0867_12) CA5.4 Determinouse o valor de compensación de ganancia de punto segundo o sistema de impresión asignado.

(MP0867_12) CA5.5 Modificáronse as técnicas de redución de cor (GCR e UCR) na separación de cores das imaxes, para a súa correcta reprodución,
segundo as características do sistema de impresión elixido.

(MP0867_12) CA5.6 Definíronse os atributos da trama de semitóns e a liñatura da imaxe a partir das características do dispositivo impresor, para realizar
unha correcta reprodución da imaxe.

(MP0867_12) CA5.7 Analizouse o sistema de impresión elixido para conseguir unha boa reprodución da imaxe tratada dixitalmente.

(MP0867_12) CA5.8 Identificáronse as características do soporte sobre o que se vaia reproducir o produto gráfico.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

MÍNIMOS ESIXIBLES

Tipos de imaxes

- Imaxes orixinais: segundo o seu soporte (dixitais, transparentes e opacas), segundo a súa cor (de branco e negro, e de cor) e segundo o seu

contraste (de liña e de ton moduladoen gris e en cor, continuo e descontinuo).

- Preparación de orixinal: identificación, clasificación, protección, tratamento e limpeza. Instrucións de reprodución.

- Escala e factor de reprodución.

- Técnicas de marcaxe de imaxes

- Axustes de ficheiros dixitais.

- Biblioteca de imaxes.

- Ordes de produción: características e interpretación.

- Programas de exame de ficheiros.

- Programas de tratamento de imaxes: características e manexo.

- Dereitos de autor: Copyright, Copyleft, Creative Commons, etc.

- Monitor: tipos e características; ferramentas de calibración e perfilaxe; instrumentos e software incorporados ou independentes.

Equipos e programas para o dixitalizado e preparación de imaxes

- Dispositivos de dixitalización: CCD e fotomultiplicadores

- Escáner: parámetros de calidade; tipos e funcionamento; calibración e perfilaxe

- Cámara dixital: tipos e características

- Programas de dixitalización de imaxes: características e manexo

Retocado de imaxes

- Imaxes baseadas en píxels

- Resolución da imaxe dixital: profundidade de bits; dimensións do píxel; tamaño de imaxe

- Modos de cor: imaxe de liña, escala de grises, cor indexado, duotono, RGB e CMYK

- Formatos de ficheiro para imaxes de bits

- Compresión de imaxes sen perda (LZW) e con perda (jpeg)

- Parámetros de dixitalización de imaxes: orixinais da imaxe; rango de tons; compresión de tons; curva Gamma; resolución e frecuencia de trama;

factor de mostraxe (interpolación ou remostraxe); factor de escalaxe; resolución óptima de escanaxe

- Cálculo de resolución de dixitalización segundo o destino (imprenta, impresión dixital, web ou laboratorio fotográfico)

- Relación entre modelo de cor e profundidade de bits

- Relación entre a resolución de escanaxe, resolución de saída e liñatura de impresión

- Sistemas de almacenamento de datos: de medios (discos ríxidos, magnéticos, cintas e discos ópticos e magnetoópticos) e almacenamento en

nube (cloude storage).

- Imaxe dixital: características.

- Programas de tratamento de imaxes de mapa de bits: características e manexo.

- Axustes de cor nas aplicacións informáticas de tratamento de imaxes.

- Desviacións da cor: erros nas luces e nas sombras, ruído, curvas, contraste, brillo, etc.

Realización de fotomontaxes

- Transformacións xeométricas: volteamento ou translación, rotación, cropping ou corte, pegado de imaxe, escalamentos e distorsións.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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- Transformacións de cor: escalas de reprodución (factor de ampliación e redución). Resolución: cálculos e tipos de resolución; relación coa

calidade final do impreso. Profundidade de píxel: bit, profundidade de cor (niveis de gris). Interpolación ou remostraxe.

- Técnicas e ferramentas de corrección da cor: niveis e curvas da imaxe; brillo e contraste; ton e saturación. Desviacións de cor: variacións

cromáticas, equilibrio de grises e equilibrio de cor. Enfoque da imaxe: máscara de enfoque (raio, limiar e cantidade).

- Técnicas e ferramentas de retoque fotográfico a través das ferramentas específicas do programa: seleccións, ferramentas de debuxo e pintura,

tampón de clonar, sobreexposición e subexposición, enfoque e desenfoque, máscaras, capas, trazados e filtros.

- Recomendacións e normas de calidade establecidas no fluxo de traballo.

- Axustes nas imaxes da fotomontaxe: niveis, curvas, equilibrio e balance de cor, brillo e contraste, ton e saturación, corrección selectiva,

mesturador de canles, sombra e iluminación.

- Métodos e ferramentas para a montaxe dixital: técnicas de selección e de enmascaramento, trazados, capas, modos de fusión (fusións

avanzadas) e filtros.

- Tramado dixital: puntos de trama, frecuencia de trama, resolución de saída, rango de tons, liñatura, ángulos de trama, moaré, trama de roseta e

tipos de puntos. Trama estocástica (FM). Mesturas de tramas

- Aplicación da conversión RGB a CMYK

- Técnicas de redución de cor: UCR, GCR e UCA

- Xeración de degradados

- Dirección e deformación do punto na impresión

- Trapping: técnicas de superposición

- Sangrados na imaxe dixital

- Linguaxes de descrición de páxinas: xeración e uso de ficheiros para a impresión

- Relación entre a resolución de filmación, liñatura e tons

- Curvas de cor na reprodución de imaxes

- Variables de entrada da imaxe na impresión offset

- Variables de saída da imaxe na impresión offset

- Fluxos de traballo normalizados no tratamento de imaxes

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

A proba libre constará de dúas partes, nas que se avaliarán os coñecementos teóricos e prácticos, respectivamente:

- Primeira parte da proba:

Será un exame teórico cunha duración máxima de 2 horas que constará de 20 preguntas a desenvolver do temario correspondente.

Terá un valor máximo de 10 puntos e haberá que sacar un mínimo de 5 puntos para pasar á segunda parte da proba. No caso de sacar menos de

5 puntos non se pasará á seguinte proba, é dicir, esta primeira proba será eliminatoria.

- Segunda parte da proba:

Será unha proba práctica cunha duración máxima de 2 horas onde se realizará un suposto de montaxe con imaxes dixitais a cor.

Terá un valor máximo de 10 puntos e haberá que sacar un mínimo de 5 puntos para superala.

A valoración final da proba será o resultado de aplicar a media ponderada dos dous exames: a parte teórica suporá o 30% e a práctica o 70%

restante na nota final sobre 10.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Será un exame teórico cunha duración máxima de 2 horas que constará de 20 preguntas a desenvolver do temario correspondente.

Terá un valor máximo de 10 puntos e haberá que sacar un mínimo de 5 para pasar. No caso de sacar menos de 5 puntos non se pasará á seguinte

proba, é dicir, esta primeira proba será eliminatoria.
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En caso de superala, terá un valor do 30% na nota final.

4.b) Segunda parte da proba

Será unha proba práctica cunha duración máxima de 2 horas onde se realizará un suposto de montaxe con imaxes dixitais a cor.

Terá un valor máximo de 10 puntos e unha aportación á nota final do 70%
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