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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

RA1 - Determina o formato da forma impresora e a imposición que se vaia realizar, para o que analiza as características do produto gráfico e as da
maquinaria de impresión e postimpresión.

RA2 - Elabora o trazado, segundo o tipo de produto gráfico, e modifica a súa realización mediante probas impresas e/ou de monitor.

RA3 - Realiza a imposición, verifica a súa execución mediante un fluxo de traballo dixital, e modifica mediante probas impresas e/ou de monitor.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Comprobouse a validez dos ficheiros recibidos (formato e número de páxinas, marxes de sangue, etc.) e a súa correspondencia coa orde de traballo
do exercicio proposto.

CA1.2 Identificouse o tipo de imposición que cumpra realizar, segundo o produto gráfico e o sistema de impresión e postimpresión.

CA1.3 Determinouse o tipo e o formato da forma impresora, segundo as máquinas e os soportes de impresión dispoñibles, e seleccionáronse os máis
idóneos.

CA1.4 Realizouse o casamento das páxinas, de maneira precisa, aproveitando a máxima superficie útil da forma impresora.

CA1.5 Creouse a maqueta ou o modelo de encartamento, indicando liñas de encartamento e corte, e numerando as páxinas.

CA1.6 Realizouse a configuración do software de imposición, elixindo o fluxo de traballo, o tipo de retiración, o dispositivo de saída e o estilo de
encadernación.

CA1.7 Establecéronse as características das clases de casamento, e describiuse o número e o tipo de dobreces do prego.

CA1.8 Distinguíronse as formas impresoras dos sistemas de impresión (offset, flexografía, serigrafía, tampografía, etc.), describindo o material, o relevo e a
lectura de imaxe.

CA2.1 Realizouse o trazado segundo o esquema representado na maqueta ou no modelo de encartamento, e establecéronse as dimensións da forma
impresora e da páxinas.

CA2.2 Determinouse a posición de páxinas e poses no trazado, e realizouse a foliación, establecendo a separación entre elas.

CA2.3 Determinouse a posición das imaxes, para traballos que posteriormente vaian ser troquelados.

CA2.4 Realizáronse as liñas de encartamento e corte, cruces de rexistro, marcas de costado, alzado e tira de control, atendendo ás necesidades do
produto final.

CA2.5 Realizouse unha proba de trazado para comprobar a posición dos elementos do trazado, e efectuáronse as oportunas correccións.

CA2.6 Interpretouse a función da maquinaria utilizada na postimpresión, en relación coa fase de imposición.

CA2.7 Identificáronse as marcas de referencia e información, e explicouse a utilidade de cada unha no proceso gráfico.

CA3.1 Realizouse a importación dos ficheiros do documento, colocando as páxinas na posición determinada no trazado.

CA3.2 Creáronse os pregos segundo o número de páxinas do documento, en cantidade e orde correctas.

CA3.3 Verificouse a imposición en todos os pregos, mediante unha visión previa en pantalla e/ou realizando unha proba impresa da imposición (ferro).

CA3.4 Realizáronselles as correspondentes dobreces e o alzado ou embuchamento aos ferros, e comprobouse a correcta secuencia das páxinas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.5 Modificáronse os posibles erros ou elementos ausentes, e obtívose o traballo de imposición definitivo.

CA3.6 Avaliouse a proba impresa final como posible proba de contrato co cliente.

CA3.7 Converteuse o traballo de imposición ao formato adecuado, segundo o fluxo de traballo e o equipamento CTP.

CA3.8 Distinguíronse os ficheiros postscript e PDF, e detalláronse as súas correspondentes características.

CA3.9 Identificáronse os posibles formatos dixitais de saída do traballo imposto, e detalláronse as súas características e a súa aplicación.

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

RA4 - Configura o RIP controlador do CTP, considerando os parámetros de tramado, resolución e liñatura, calibrando mediante cuñas de linealización e
aparellos de medición.
RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza do CTP e a procesadora, controlando o seu funcionamento e aplicando normas de prevención, seguridade e
protección ambiental.

RA6 - Obtén a forma impresora para offset, determinando o proceso de reprodución, e o número, o tipo e a calidade das pranchas.

RA7 - Obtén a forma impresora flexográfica, determinando o proceso de reprodución, o número, tipo e a calidade dos fotopolímeros.

RA8 - Obtén a forma impresora serigráfica, determinando o proceso de reprodución, o número, o tipo e a calidade das pantallas.

Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Configuráronse parámetros de resolución de saída, liñatura, inclinación, tamaño e forma de punto, para tramado convencional, estocástico, etc.

CA4.2 Aplicáronse os parámetros de preaxuste de nivelación de tinteiros en máquinas offset, elección de cilindros anilox para flexografía, número de fíos
das mallas das pantallas para serigrafía, rebentamento, perforación da forma impresora e administración de

CA4.3 Creáronse os cartafoles de entrada (hot folders) en relación coas configuracións de parámetros.

CA4.4 Realizouse a configuración da conexión co dispositivo de probas, co obxecto de que utilice o mesmo ficheiro que se envíe ao CTP.

CA4.5 Obtivéronse no CTP formas impresoras coas cuñas necesarias para a calibración.

CA4.6 Realizouse a calibración do dispositivo de medición, co obxecto de obter unha lectura precisa.

CA4.7 Establecéronse os valores de porcentaxe de punto das cuñas de calibración, co dispositivo de medición, incorporándoos ao RIP.

CA4.8 Aplicáronse no RIP as curvas de ganancia de punto da máquina de imprimir de cada sistema de impresión, compensando a ganancia.

CA4.9 Creáronse as curvas de compensación de ganancia da máquina de imprimir de cada sistema de impresión, aplicando normativa ISO.

CA4.10 Definíronse as características dun RIP, recoñecendo a súa utilidade e o seu funcionamento.

CA4.11 Identificáronse as características dos tramados convencional, estocástico e híbrido, detallando liñaturas, formas e tamaño de punto, e inclinación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Realizouse o mantemento do CTP e controláronse os seus compoñentes (fonte de luz, sistema de alimentación e arrastre, perforación, etc.).

CA5.2 Encheuse o tanque de revelado da procesadora, así como os de rexeneración e goma, e realizouse a correspondente solución, seguindo normas de
prevención e seguridade.

CA5.3 Determináronse os parámetros e os niveis dos líquidos, mediante a realización dos test correspondentes.

CA5.4 Realizouse o mantemento e a limpeza da procesadora, aplicando as normas de prevención e seguridade.

CA5.5 Realizouse a depuración ou o envasamento e a etiquetaxe dos produtos resultantes do procesamento, aplicando as normas de prevención,
seguridade e protección ambiental.

CA5.6 Recoñecéronse os tipos de CTP e describiuse o seu funcionamento, a súa estrutura e os seus compoñentes.

CA5.7 Recoñeceuse a utilidade dunha procesadora e describiuse o seu funcionamento, a súa estrutura e os seus compoñentes.

CA6.1 Realizouse o envío dos ficheiros do traballo ao CTP, segundo o fluxo dixital de traballo, e comprobouse que se correspondan cos parámetros
adecuados de configuración do RIP.

CA6.2 Introducíronse as pranchas no sistema de alimentación do CTP, de forma manual ou automática, e controlouse a posición, a ortogonalidade e a
cara da emulsión.

CA6.3 Realizouse o procesamento e  a prancha offset, e controláronse os parámetros da procesadora, aplicando as normas de prevención e seguridade.

CA6.4 Detectáronse os posibles defectos da prancha, a correspondencia das imaxes coas do ficheiro dixital, así como o número de pranchas, segundo o
traballo, e realizáronse as correccións oportunas.

CA6.5 Verificouse a correcta perforación da prancha comparándoa con outras da mesma máquina offset.

CA6.6 Realizouse a depuración ou o envasamento e a etiquetaxe dos produtos resultantes do procesamento, aplicando as normas de prevención,
seguridade e protección ambiental.

CA6.7 Clasificáronse os tipos de pranchas offset, detallando a natureza, as propiedades e a utilidade dos seus compoñentes.

CA6.8 Identificáronse os produtos químicos necesarios para o procesamento da prancha, describindo a súa utilidade, a composición e as variables do
revelador.

CA7.1 Elixiuse o fotopolímero, tendo en conta o seu grosor, a dureza e as dimensións, segundo o tipo de traballo.

CA7.2 Realizouse o envío dos ficheiros do documento ao dispositivo CTP, segundo o fluxo de traballo, e comprobouse que se correspondan cos
parámetros adecuados de configuración do RIP.

CA7.3 Realizáronse as fases de exposición do fotopolímero, tanto con láser como ultravioleta, controlando o tempo e a intensidade da luz.

CA7.4 Realizouse o procesamento do fotopolímero e controláronse os parámetros da procesadora e as fases do revelado, o secado e o acabamento,
aplicando as normas de prevención e seguridade ambientais.

CA7.5 Detectáronse posibles defectos dos fotopolímeros, a correspondencia das imaxes coas do ficheiro dixital, así como o número de fotopolímeros,
segundo o traballo, e realizáronse as correccións oportunas.

CA7.6 Realizouse a depuración ou o envasamento e a etiquetaxe dos produtos resultantes do procesamento, aplicando as normas de prevención,
seguridade e protección ambiental.

CA7.7 Clasificáronse os tipos de formas flexográficas e detallouse a natureza, as propiedades e as utilidade dos seus compoñentes.

CA7.8 Identificáronse as fases de exposición dos fotopolímeros e explicouse a súa función na formación da forma impresora.

CA8.1 Elixiuse a pantalla relacionando a liñatura de tramado coa de malla, segundo o tipo de traballo e de soporte impresor.

CA8.2 Clasificáronse os tipos de tecidos (nailon, poliéster monofilamento, etc.) e detalláronse as súas propiedades físicas, a resistencia ao alongamento, a
capacidade de recuperación, a resistencia á abrasión e a estabilidade mecánica.

CA8.3 Realizouse o envío dos ficheiros do documento ao dispositivo CTP, segundo o fluxo de traballo, e comprobouse que se correspondan cos
parámetros adecuados de configuración do RIP.

CA8.4 Configurouse o RIP do CTS segundo a tecnoloxía que se vaia utilizar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.5 Fíxose a limpeza, a recuperación, o desengraxamento e a emulsión da pantalla, aplicando as normas de prevención e seguridade.

CA8.6 Realizouse a emulsión mediante a técnica inkjet e observouse a transferencia correcta da imaxe.

CA8.7 Realizouse a medición da tensión da malla, e mediuse o grosor da emulsión e a rugosidade da superficie da pantalla.

CA8.8 Realizouse a exposición da pantalla, controlando o tempo e a intensidade da luz.

CA8.9 Revelouse a pantalla, controlando a presión e temperatura da auga.

CA8.10 Detectáronse os posibles defectos da pantalla e a correspondencia das imaxes coas do ficheiro dixital, así como o número de pantallas, segundo o
traballo, e realizáronse as correccións oportunas.

CA8.11 Realizouse a depuración ou o envasamento e a etiquetaxe dos produtos resultantes do procesamento, aplicando as normas de prevención,
seguridade e protección ambiental.

CA8.12 Clasificáronse os tipos de formas serigráficas e detallouse a natureza, as propiedades e a utilidade dos seus compoñentes.

CA8.13 Identificáronse as características da fonte de luz UVI e describiuse o seu efecto sobre a emulsión da pantalla.

MINIMOS ESIXIBLES

-Comprobouse a validez dos ficheiros recibidos (formato e número de páxinas, marxes de sangue, etc.)  e a súa correspondencia coa orde de

traballo do exercicio proposto.

-Identificouse o tipo de imposición que cumpra realizar, segundo o produto gráfico e o sistema de impresión e postimpresión.

-Realizouse o casamento das páxinas, de maneira precisa, aproveitando a máxima superficie útil da forma impresora.

-Realizouse a configuración do software de imposición, elixindo o fluxo de traballo, o tipo de retiración, o dispositivo de saída e o estilo de

encadernación.

-Establecéronse as características das clases de casamento, e describiuse o número e o tipo de dobreces do prego. Determinouse a posición de

páxinas e poses no trazado, e realizouse a foliación, establecendo a separación entre elas.

-Realizáronse as liñas de encartamento e corte, cruces de rexistro, marcas de costado, alzado e tira de control, atendendo ás necesidades do

produto final.

-Realizouse unha proba de trazado para comprobar a posición dos elementos do trazado, e efectuáronse as oportunas correccións.

-Realizouse a importación dos ficheiros do documento, colocando as páxinas na posición determinada no trazado.

-Creáronse os pregos segundo o número de páxinas do documento, en cantidade e orde correctas.

-Verificouse a imposición en todos os pregos, mediante unha visión previa en pantalla e/ou realizando unha proba impresa da imposición (ferro).

-Realizáronselles as correspondentes dobreces e o alzado ou embuchamento aos ferros, e comprobouse a correcta secuencia das páxinas.

-Converteuse o traballo de imposición ao formato adecuado, segundo o fluxo de traballo e o equipo

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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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, teórica,   será  tipo  test.  Incluirá  40 preguntas  relacionadas  cos  criterios  de  avaliación  mencionados  na  programación.

Cada unha das preguntas engade 0,25 puntos á nota final desta proba se se contesta de forma positiva.

Pola contra, se a resposta non é correcta restará 0,20 puntos á nota final desta proba.

As preguntas non respondidas non afectan á proba final. En todo caso, a nota final máxima será 10.

Para acceder á segunda parte da proba é preciso acadar un 5.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de móbiles ou dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión.

Nunca deben levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidos polo profesorado. Non será posible saír

durante os primeiros 30 minutos dende o comezo  da proba.

Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

Os  membros  da  comisión  de  avaliación  poderán  excluír  de  calquera  parte  da  proba  dun  determinado  módulo  profesional  as  persoas

aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que

poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.

A duración aproximada da proba será de 1h.

4.b) Segunda parte da proba

Só  accederán  a  esta  parte  aquelas/es  candidatas/os  que  superarán  cun  mínimo de 5 a proba anterior.:

Nesta parte da proba, a/o candidata/o afrontará casos relacionados coa imposición dixital utilizando software específico e a obtención de formas

impresoras.

Cada parte das tarefas terá un peso dentro da valoración final da mesma e estará expresamente indicada na cabeceira do documento entregado

ao candidato.

A duración aproximada  desta segunda proba será de 3h.

Sobre a mesa só deberán ter o seu documento de identificación.

Poden empregar unicamente bolígrafo con tinta negra ou azul.

Está prohibido o emprego de móbiles ou dispositivos de transmisión de información. O uso deles será motivo de expulsión. Nunca deben

levantarse da cadeira sen permiso, de precisar algo levantarán a man e serán atendidos polo profesorado. Non será posible saír durante os

primeiros 30 minutos desde o comezo de cada parte da proba.
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Tal e como establece o artigo 13.4 da ORDE do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de

técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

¿Os  membros  da  comisión  de  avaliación  poderán  excluír  de  calquera  parte  da  proba  dun  determinado  módulo  profesional  as  persoas

aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que

poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o

profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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