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MP0869_12 Normalización de ficheiros para a impresión 02018/2019 050
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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

(MP0869_12) RA1 - Executa os ficheiros informáticos, relacionando entre si a compatibilidade dos formatos, as versións e os elementos que conteñen.

(MP0869_22) RA1 - Configura o procesador de imaxe ráster (RIP), aplicando as ferramentas do programa que relaciona as características do traballo coas
especificacións de parámetros dispoñibles.
(MP0869_22) RA2 - Prepara as materias primas e os consumibles, recoñecendo as especificacións de calidade e cantidade, e calculando as necesidades
materiais para o traballo.
(MP0869_12) RA2 - Normaliza ficheiros informáticos, para o que interpreta os problemas potenciais nos seus compoñentes e a clase de traballo que
cumpra realizar.

(MP0869_22) RA3 - Prepara a máquina de impresión dixital, interpretando a configuración e o tipo de soporte que se vaia imprimir.

(MP0869_22) RA4 - Realiza a tiraxe na máquina de impresión dixital, aplicando as calidades do primeiro prego OK.

(MP0869_22) RA5 - Realiza o mantemento preventivo da máquina e identifica as periodicidades, interpretando as especificacións de fábrica.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0869_12) CA1.1 Demostrouse a presenza de todos os elementos de acordo coas especificacións recibidas.

(MP0869_12) CA1.2 Describíronse os principais formatos gráficos para imaxes, e contrastáronse as súas vantaxes e as súas desvantaxes.

(MP0869_22) CA1.2 Describíronse as principais técnicas de compresión de datos e a súa relación cos elementos gráficos (imaxes, texto e vectores).

(MP0869_12) CA1.5 Describíronse comparativamente os estándares ISO de formatos gráficos para impresión dixital.

(MP0869_22) CA1.6 Describíronse os conceptos de calibración e linealización do RIP, e o procedemento para os levar a cabo.

(MP0869_22) CA1.7 Aplicáronse os métodos de resolución de problemas básicos para rectificar os erros de ficheiros en función da natureza dos
elementos gráficos (imaxes, fontes e vectores).

(MP0869_22) CA1.8 Coordináronse os requisitos de acabamentos menores (corte, tradeadura, inserción de códigos, grampaxe, encartamento, etc.) co
fluxo de traballo interno.

(MP0869_22) CA1.9 Seleccionáronse tiras de control e outros elementos auxiliares, como marcas e información, necesarios para o control do impreso.

(MP0869_22) CA2.1 Calculouse a cantidade de soporte para imprimir de modo que o grao de desperdicio sexa o menor posible.

(MP0869_12) CA2.3 Describíronse as tecnoloxías de fontes tipográficas comparando os seus proles e contras.

(MP0869_22) CA2.3 Describiuse a influencia das propiedades dos consumibles na calidade final do produto impreso en impresión dixital.

(MP0869_22) CA2.4 Describíronse as tintas e os tóners empregados nas tecnoloxías de impresión dixital.

(MP0869_22) CA2.5 Relacionáronse as materias primas empregadas co seu grao de sustentabilidade ambiental.

(MP0869_22) CA2.6 Describíronse as principais certificacións de rastrexabilidade do papel.

(MP0869_22) CA3.2 Describíronse as principais tecnoloxías de impresión sen impacto empregadas na impresión dixital.

(MP0869_22) CA3.5 Realizouse o axuste de cor mediante os métodos indicados por fábrica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0869_22) CA4.2 Describiuse a función de cada parche e de cada marca das principais tiras de control empregadas na impresión dixital.

(MP0869_22) CA4.3 Describiuse a influencia da presión de impresión, a natureza do material colorante e a clase de soporte que se vaia imprimir no axuste
da cor.

(MP0869_22) CA4.4 Mantivéronse as cantidades adecuadas de tinta ou tóner, mediante o control da interface da máquina de impresión dixital.

(MP0869_22) CA4.5 Recoñecéronse os principais valores ISO para o soporte de impresión e os parámetros colorimétricos da impresión dixital.

(MP0869_22) CA5.1 Executouse o software de asistencia da máquina de acordo coa rutina de mantemento (diaria, semanal ou mensual).

(MP0869_22) CA5.3 Limpáronse os corotróns, as unidades de tintaxe bid (binary ink developer), a prancha (PIP) e o caucho, recoñecendo as frecuencias,
o produto e os procedementos establecidos por fábrica.

(MP0869_22) CA5.4 Realizouse, de ser o caso, a lubricación da máquina de acordo coas especificacións de fábrica.

(MP0869_22) CA5.5 Clasificáronse os residuos xerados e depositáronse nos seus contedores correspondentes.

(MP0869_22) CA5.6 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas de uso na
impresión dixital.

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

(MP0869_12) RA1 - Executa os ficheiros informáticos, relacionando entre si a compatibilidade dos formatos, as versións e os elementos que conteñen.

(MP0869_22) RA1 - Configura o procesador de imaxe ráster (RIP), aplicando as ferramentas do programa que relaciona as características do traballo coas
especificacións de parámetros dispoñibles.
(MP0869_22) RA2 - Prepara as materias primas e os consumibles, recoñecendo as especificacións de calidade e cantidade, e calculando as necesidades
materiais para o traballo.
(MP0869_12) RA2 - Normaliza ficheiros informáticos, para o que interpreta os problemas potenciais nos seus compoñentes e a clase de traballo que
cumpra realizar.

(MP0869_22) RA3 - Prepara a máquina de impresión dixital, interpretando a configuración e o tipo de soporte que se vaia imprimir.

(MP0869_22) RA4 - Realiza a tiraxe na máquina de impresión dixital, aplicando as calidades do primeiro prego OK.

(MP0869_22) RA5 - Realiza o mantemento preventivo da máquina e identifica as periodicidades, interpretando as especificacións de fábrica.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0869_22) CA1.1 Estableceuse nas colas de impresión adecuadas a secuencia dos traballos que cumpra realizar segundo as resolucións, o soporte
que se vaia imprimir, os acabamentos e os tempos de entrega.

(MP0869_22) CA1.3 Establecéronse as funcións necesarias nas liñas de fluxo (pipelines) segundo o soporte que cumpra imprimir e/ou os acabamentos.

(MP0869_12) CA1.3 Aplicáronse os métodos de resolución de problemas básicos para rectificar os ficheiros de datos non verificados e os erros de
ficheiros.

(MP0869_12) CA1.4 Realizouse, de ser o caso, a conversión dos ficheiros ao formato máis adecuado para a impresión dixital.

(MP0869_22) CA1.4 Aplicouse o patrón de imposición adecuado en función do tamaño final do soporte e do tipo de encartamento.

(MP0869_22) CA1.5 Seleccionáronse os parámetros do RIP necesarios, en función do tipo de traballo e a máquina (liñatura, ángulo, tipo de punto, curva
de estampaxe, etc.).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0869_12) CA1.6 Tratouse a información contida nos datos de acordo coa lexislación de protección de datos.

(MP0869_12) CA2.1 Comprobouse a adecuación das dimensións e a correcta preparación para o sangrado mediante o posicionamento das marcas de
corte.

(MP0869_22) CA2.2 Guillotinouse o soporte que se vaia imprimir no formato especificado, cumprindo as normas de seguridade e recoñecendo os
elementos de protección da máquina.

(MP0869_12) CA2.2 Determinouse a adecuación das imaxes de alta resolución e do seu espazo de cor á máquina de impresión dixital.

(MP0869_12) CA2.4 Elimináronse as redundancias e os datos innecesarios dos ficheiros de acordo cos procedementos de optimización para a máquina
de impresión dixital.

(MP0869_12) CA2.5 Preparouse o patrón para impresión de dato variable, e recoñecéronse as áreas e os campos para inserir.

(MP0869_12) CA2.6 Describíronse os principais procedementos empregados na combinación dos datos variables.

(MP0869_12) CA2.7 Realizouse o exame dos ficheiros que cumpra imprimir, utilizando algún sistema ou software de verificación.

(MP0869_22) CA3.1 Configurouse o sistema de alimentación do soporte que se vaia imprimir e o amoreador de consonte o grosor do soporte.

(MP0869_22) CA3.3 Axustáronse, de ser o caso, as presións da primeira e a segunda transferencia en función do grosor do soporte que se vaia imprimir.

(MP0869_22) CA3.4 Comprobouse visualmente o rexistro frontal e de reverso mediante as marcas de corte.

(MP0869_22) CA3.6 Axustáronse os mecanismos de acabamento en liña en función do tamaño final e do grosor do soporte que se vaia imprimir.

(MP0869_22) CA4.1 Contrastáronse as mostras da tiraxe co prego OK mediante a medición densitométrica ou colorimétrica dos parches da tira de control.

(MP0869_22) CA4.6 Examinouse visualmente o impreso obtido, e comprobouse a ausencia de defectos relacionados coa natureza do soporte.

(MP0869_22) CA5.2 Examinouse a operatividade correcta dos circuítos, os filtros e os compresores mediante a observación dos controis da interface da
máquina.

(MP0869_22) CA5.7 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión dixital.

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

Na primeira etapa, teórica, a/o alumna/o necesitará acadar un 5 sobre 10 para poder acceder á segunda etapa, que será de tipo práctico.

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.

Os contidos mínimos exixibles son os seguintes:

CA1.2 - Describíronse os principais formatos gráficos para imaxes, e contrastáronse as súas vantaxes e as súas desvantaxes.

CA1.5 - Describíronse comparativamente os estándares ISO de formatos gráficos para impresión dixital.

CA1.1 - Demostrouse a presenza de todos os elementos de acordo coas especificacións recibidas.

CA1.3 - Aplicáronse os métodos de resolución de problemas básicos para rectificar os ficheiros de datos non verificados e os erros de ficheiros.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA1.4 - Realizouse, de ser o caso, a conversión dos ficheiros ao formato máis adecuado para a impresión dixital.

CA1.6 - Tratouse a información contida nos datos de acordo coa lexislación de protección de datos.

CA2.1 - Comprobouse a adecuación das dimensións e a correcta preparación para o sangrado mediante o posicionamento das marcas de corte.

CA2.2 - Determinouse a adecuación das imaxes de alta resolución e do seu espazo de cor á máquina de impresión dixital.

CA2.7 - Realizouse o exame dos ficheiros que cumpra imprimir, utilizando algún sistema ou software de verificación.

CA2.4 - Elimináronse as redundancias e os datos innecesarios dos ficheiros de acordo cos procedementos de optimización para a máquina de

impresión dixital.

CA2.5 - Preparouse o patrón para impresión de dato variable, e recoñecéronse as áreas e os campos para inserir.

CA1.1 - Estableceuse nas colas de impresión adecuadas a secuencia dos traballos que cumpra realizar segundo as resolucións, o soporte que se

vaia imprimir, os acabamentos e os tempos de entrega.

CA1.4 - Aplicouse o patrón de imposición adecuado en función do tamaño final do soporte e do tipo de encartamento.

CA1.5 - Seleccionáronse os parámetros do RIP necesarios, en función do tipo de traballo e a máquina (liñatura, ángulo, tipo de punto, curva de

estampaxe, etc.).

CA1.6 - Describíronse os conceptos de calibración e linealización do RIP, e o procedemento para os levar a cabo.

CA1.7 - Aplicáronse os métodos de resolución de problemas básicos para rectificar os erros de ficheiros en función da natureza dos elementos

gráficos (imaxes, fontes e vectores).

CA1.8 - Coordináronse os requisitos de acabamentos menores (corte, tradeadura, inserción de códigos, grampaxe, encartamento, etc.) co fluxo de

traballo interno.

CA3.1 - Configurouse o sistema de alimentación do soporte que se vaia imprimir e o amoreador de consonte o grosor do soporte.

CA3.3 - Axustáronse, de ser o caso, as presións da primeira e a segunda transferencia en función do grosor do soporte que se vaia imprimir.

CA3.4 - Comprobouse visualmente o rexistro frontal e de reverso mediante as marcas de corte.

CA3.5 - Realizouse o axuste de cor mediante os métodos indicados por fábrica.

CA3.6 - Axustáronse os mecanismos de acabamento en liña en función do tamaño final e do grosor do soporte que se vaia imprimir.

CA4.4 - Mantivéronse as cantidades adecuadas de tinta ou tóner, mediante o control da interface da máquina de impresión dixital.

CA4.1 - Contrastáronse as mostras da tiraxe co prego OK mediante a medición densitométrica ou colorimétrica dos parches da tira de control.

CA4.6 - Examinouse visualmente o impreso obtido, e comprobouse a ausencia de defectos relacionados coa natureza do soporte.

CA5.1 - Executouse o software de asistencia da máquina de acordo coa rutina de mantemento (diaria, semanal ou mensual).

CA5.2 - Examinouse a operatividade correcta dos circuítos, os filtros e os compresores mediante a observación dos controis da interface da

máquina.

CA5.3 - Limpáronse os corotróns, as unidades de tintaxe bid (binary ink developer), a prancha (PIP) e o caucho, recoñecendo as frecuencias, o

produto e os procedementos establecidos por fábrica.

CA5.6 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de materiais, ferramentas, utensilios e máquinas de uso na

impresión dixital.

CA5.7 - Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión dixital.

CA2.2 - Guillotinouse o soporte que se vaia imprimir no formato especificado, cumprindo as normas de seguridade e recoñecendo os elementos de

protección da máquina.

CA2.5 - Relacionáronse as materias primas empregadas co seu grao de sustentabilidade ambiental.
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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 20 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:

- Adaptación do produto dixital ao requerido na proba

- Imposición no mesmo para optimizar o soporte e as operacións de postimpresión

- Elección do soporte e formato axeitado.

- Impresión co menor número de mermas posibles

- Adaptación final do produto mediante procesos de postimpresión

- Control de calidade do produto obtido.
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