
ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2018/201915016000 Santiago de Compostela

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 (*)

MP0873 Ilustración vectorial 02018/2019 087

MP0873_22 Rotulaxe 02018/2019 030

MP0873_12 Ilustración 02018/2019 057

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

Profesorado asignado ao módulo MARÍA SOLEDAD CORUJO PEREIRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Supervisada

- 1 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

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

(MP0873_22) RA1 - Modifica textos coas ferramentas de trazado e texto, aplicando características de deseño tipográfico e determinando os efectos
necesarios para a súa correcta reprodución na ilustración.
(MP0873_12) RA1 - Prepara os orixinais recibidos, para o que analiza as instrucións de reprodución, adaptando o seu contido e o seu formato ás
esixencias de realización da ilustración vectorial.
(MP0873_12) RA2 - Realiza a ilustración vectorial aplicando técnicas de debuxo e calco dixital, para o que analiza a finalidade da imaxe e os
equipamentos implicados na reprodución.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0873_12) CA1.1 Definíronse as características da ilustración vectorial, cunha correcta interpretación das instrucións do exercicio proposto.

(MP0873_12) CA1.2 Identificáronse os defectos dos orixinais físicos e deuse constancia no informe de incidencias correspondente.

(MP0873_12) CA1.3 Dixitalizáronse orixinais fotográficos, ilustracións e bosquexos recibidos, con determinación do seu tamaño, da resolución e do modo
de cor necesarios para a súa utilización no proceso produtivo da ilustración vectorial.

(MP0873_12) CA1.4 Modificáronse os ficheiros dixitais para que cumpran os requisitos necesarios na realización da ilustración vectorial.

(MP0873_22) CA1.5 Definíronse as características de reprodución dos textos nos plotters de corte, establecendo os parámetros adecuados para que
teñan unha correcta lexibilidade.

(MP0873_12) CA1.5 Determinouse o formato adecuado de almacenamento dos ficheiros tratados, en función do proceso produtivo.

(MP0873_12) CA1.6 Diferenciáronse as características das ilustracións en mapa de bits e vectoriais, e identificáronse os programas que as editan.

(MP0873_22) CA1.6 Definiuse a rotulaxe como sistema de impresión e comprendeuse a súa relación cos textos xerados no programa vectorial.

(MP0873_12) CA1.7 Identificouse a iluminación estándar aplicable a cabinas ou visores luminosos, coa súa temperatura de cor en kelvins.

(MP0873_12) CA2.1 Aplicouse a resolución de saída e o perfil de cor adecuados na ilustración vectorial, tendo en conta as características do produto
gráfico e o sistema de reprodución.

(MP0873_12) CA2.2 Realizouse o trazado da ilustración, utilizando adecuadamente as ferramentas básicas de debuxo e calco dixital do programa
informático, directamente, a partir do bosquexo orixinal.

(MP0873_12) CA2.3 Aplicóuselles correctamente a cor e o volume aos trazados e ás formas xeométricas creadas, e conseguíronse efectos de
perspectiva, bidimensionais e tridimensionais, segundo as esixencias da ilustración que cumpra realizar.

(MP0873_12) CA2.4 Utilizáronse adecuadamente as ferramentas avanzadas de fusións, malla e pintura interactiva, así como efectos especiais e filtros.

(MP0873_12) CA2.5 Xeráronse gráficos e símbolos personalizados atendendo ás necesidades da ilustración que cumpra reproducir.

(MP0873_12) CA2.6 Aplicouse o rebentamento e a sobreimpresión, adecuando os parámetros ao sistema de impresión que se vaia utilizar.

(MP0873_12) CA2.7 Operouse seguindo normas de seguridade para pantallas de visualización e normas ergonómicas na realización de tarefas.

(MP0873_12) CA2.8 Definíronse formas xeométricas básicas, calculando ángulos de xiro, reflexión e desprazamento, en relación coas posibilidades do
programa de ilustración vectorial.

(MP0873_12) CA2.9 Definíronse os tipos de debuxo de perspectivas, en relación coas posibilidades do programa de ilustración vectorial.

(MP0873_12) CA2.10 Identificáronse formas de debuxo de volumes, en dúas e tres dimensións, en relación coas posibilidades do programa de ilustración
vectorial.
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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

(MP0873_22) RA1 - Modifica textos coas ferramentas de trazado e texto, aplicando características de deseño tipográfico e determinando os efectos
necesarios para a súa correcta reprodución na ilustración.

(MP0873_12) RA3 - Transforma imaxes de mapa de bits en vectores, utilizando ferramentas específicas, e identifica as características da ilustración.

(MP0873_12) RA4 - Integra e modifica elementos dixitais doutras aplicacións (gráficos estatísticos, debuxos e bases de datos), utilizando técnicas de
importación e exportación de ficheiros.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0873_22) CA1.1 Creáronse os textos coas ferramentas adecuadas do programa de ilustración vectorial, aplicando o tamaño e a cor requiridos pola
ilustración.

(MP0873_22) CA1.2 Aplicáronse filtros, máscaras e efectos especiais nos textos, e integráronse co resto de elementos que compoñen a ilustración
vectorial.

(MP0873_22) CA1.3 Creáronse os trazados compostos, a partir de trazados e formas simples, xerando os textos artísticos que a ilustración requira.

(MP0873_22) CA1.4 Axustáronse os trazos e os recheos de cor dos textos xerados, eliminando puntos superfluos e simplificando os degradados, para
facilitar a súa reprodución no plotter de corte.

(MP0873_12) CA3.1 Axustouse o tamaño, a resolución e a cor da imaxe previamente á súa importación, e conseguiuse unha adecuada vectorización no
programa vectorial, segundo as características da ilustración que se vaia realizar.

(MP0873_12) CA3.2 Determinouse o formato de exportación máis adecuado das imaxes, que facilite a súa vectorización e a reprodución na ilustración
vectorial.

(MP0873_12) CA3.3 Establecéronse os parámetros de vectorización adecuados, con indicación do modo de cor, os axustes e o tipo de trazado, así como
o número de cores.

(MP0873_12) CA3.4 Realizouse a vectorización da imaxe utilizando as ferramentas específicas do programa vectorial.

(MP0873_12) CA3.5 Adecuáronse os trazados, as cores, os recheos e as proporcións da ilustración resultante, e obtívose unha correcta reprodución na
ilustración final.

(MP0873_12) CA3.6 Realizáronse correccións e transformacións de cor na ilustración resultante, e conseguiuse a súa correcta integración na ilustración
final.

(MP0873_12) CA3.7 Definiuse a resolución das imaxes en mapa de bits, en relación coa súa transformación en vectores.

(MP0873_12) CA4.1 Modificouse o tamaño, a cor e a resolución dos ficheiros dixitais tendo en conta as características da ilustración vectorial que se vaia
reproducir e o sistema de impresión especificado.

(MP0873_12) CA4.2 Adecuáronse os elementos dixitais importados aplicando transformacións, máscaras, efectos, filtros e fusións necesarias para a súa
correcta integración no debuxo vectorial.

(MP0873_12) CA4.3 Adaptouse a imaxe vectorial co acabamento tendo en conta, de ser o caso, a troquelaxe, o encartamento e a fendedura.

(MP0873_12) CA4.4 Aplicáronselle correctamente á ilustración final as medidas de control, cruces de rexistro e marcas de corte necesarias para a súa
correcta reprodución.

(MP0873_12) CA4.5 Verificouse en pantalla que as separacións de cores xeradas pola ilustración sexan correctas.

(MP0873_12) CA4.6 Identificáronse os tipos de formatos de exportación e importación de ficheiros, analizando a súa compatibilidade e integración no
programa vectorial.

(MP0873_12) CA4.7 Definíronse as características do sistema de impresión co que se vaia reproducir a ilustración vectorial.
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"A proba libre constará de dúas etapas, nas que se avaliarán os coñecementos teóricos e prácticos, respectivamente.

Na primeira etapa, teórica, terá un peso do 40% da nota total,e será necesario acadar o 50% desta para facer media ca parte práctica, que terá un

peso do 60%, e será necesario acadar o 50% para facer media coa primeira.

MINIMOS EXIXIBLES

Prepara os orixinais recibidos, para o que analiza as instrucións de reprodución, adaptando o seu contido e o seu formato ás exixencias de

realización da ilustración vectorial.

Definíronse as características da ilustración vectorial, cunha correcta interpretación das instrucións do exercicio proposto.

 Identificáronse os defectos dos orixinais físicos e deuse constancia no informe de incidencias correspondente.

Modificáronse os ficheiros dixitais para que cumpran os requisitos necesarios na realización da ilustración vectorial.

Determinouse o formato adecuado de almacenamento dos ficheiros tratados, en función do proceso produtivo.

Diferenciáronse as características das ilustracións en mapa de bits e vectoriais, e identificáronse os programas que as editan

 Aplicóuselles correctamente a cor e o volume aos trazados e ás formas xeométricas creadas, e conseguíronse efectos de perspectiva,

bidimensionais e tridimensionais, segundo as exixencias da ilustración que cumpra realizar.

Utilizáronse adecuadamente as ferramentas avanzadas de fusións, malla e pintura interactiva, así como efectos especiais e filtros.

 Xeráronse gráficos e símbolos personalizados atendendo ás necesidades da ilustración que cumpra reproducir.

Aplicouse o rebentamento e a sobreimpresión, adecuando os parámetros ao sistema de impresión que se vaia utilizar

Transforma imaxes de mapa de bits en vectores, utilizando ferramentas específicas, e identifica as características da ilustración. ¿

Axustouse o tamaño, a resolución e a cor da imaxe previamente á súa importación, e conseguiuse unha adecuada vectorización no programa

vectorial, segundo as características da ilustración que se vaia realizar.

Determinouse o formato de exportación máis adecuado das imaxes, que facilite a súa vectorización e a reprodución na ilustración vectorial.

Realizouse a vectorización da imaxe utilizando as ferramentas específicas do programa vectorial.

Adecuáronse os trazados, as cores, os recheos e as proporcións da ilustración resultante, e obtívose unha correcta reprodución na ilustración final.

Realizáronse correccións e transformacións de cor na ilustración resultante, e conseguiuse a súa correcta integración na ilustración final.

Definiuse a resolución das imaxes en mapa de bits, en relación coa súa transformación en vectores

Integra e modifica elementos dixitais doutras aplicacións (gráficos estatísticos, debuxos e bases de datos), utilizando técnicas de importación e

exportación de ficheiros.

Modificouse o tamaño, a cor e a resolución dos ficheiros dixitais tendo en conta as características da ilustración vectorial que se vaia reproducir e o

sistema de impresión especificado.

Adaptouse a imaxe vectorial co acabamento tendo en conta, de ser o caso, a troquelaxe, o encartamento e a fendedura.

Aplicáronselle correctamente á ilustración final as medidas de control, cruces de rexistro e marcas de corte necesarias para a súa correcta

reproducción.

 Modifica textos coas ferramentas de trazado e texto, aplicando características de deseño tipográfico e determinando os efectos necesarios para a

súa correcta reprodución na ilustración.

Creáronse os textos coas ferramentas adecuadas do programa de ilustración vectorial, aplicando o tamaño e a cor requiridos pola ilustración.

Definíronse as características de reprodución dos textos nos plotters de corte, establecendo os parámetros adecuados para que teñan unha

correcta lexibilidade.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira proba será un examé teorico da materia relacionada coa ilustración vectorial, terá un peso do 40%, e será necesario acadar o 50% para

poder facer a segunda proba.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda proba será un exame práctico. Terá que realizar un diseño, vectorizar, imprimir en plotter e transportalo a un soporte, así como a

utilización dos programas para a vectorización, esta proba terá un peso do 60%, e será necesario acadar o 50% para facer media coa primeira

parte.
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