
ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Compostela 2022/202315016000 Santiago de Compostela

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 xeral-
ordinario

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0878 Desenvolvemento da tiraxe offset 112022/2023 193193

MP0878_12 Rexistro e entoación da tiraxe 112022/2023 153153

MP0878_22 Control da tiraxe 112022/2023 4040

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

Profesorado asignado ao módulo JOSÉ ANTONIO MATO GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector

- 1 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A programación como instrumento pedagóxico- didáctico, busca a consecución das competencias e obxectivos para o módulo de

Desenvolvemento da tiraxe offset, pertencente ao Ciclo Medio de Impresión Gráfica.

Toma como referencia a Lei Orgánica Lei 2/2006 de 3 de maio de Educación (LOE) cas modificacións introducidas na Ley Orgánica 8/2013, de 9

de decembro, para a mellora da calidade educativa(LOMCE) e o DECRETO 53/2016 polo que se establece o título de Técnico en Impresión

Gráfica ,  introducindo e adaptando a programación  para adecuar a docencia a tipoloxia do alumnado, as características da contorna socio-cultural

do Cifp Compostela, e tamén  as especiais circuntancias sobrevidas  por circunstancias alleas o sistema educativo, como por exemplo a pandemia

covid-19 ou outras circunstanciasque poidan xurdir.

Dentro do ámbito productivo podemos salientar que a industria do Papel e as Artes Gráficas en Galicia agrupa (con datos estadisticos do 2015)

arredor de 600 empresas, das que un 95% dedícanse a Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, na  Coruña encontranse un  40% das empresas, seguido en orde de

importancia por Pontevedra cun 35%, Lugo, un 15% e Ourense un 10%.

É acusada a atomización das unidades produtivas do sector galego de artes gráficas, tratándose dunha actividade na que operan un elevado

número de empresas pequenas.

A produtividade en termos monetarios no sector de artes gráficas galego é inferior á rexistrada para o total da Industria, asimesmo o crecemento de

afiliación a Seguridade Social nos últimos dous anos deixa ver unha lixeira recuperación do sector.

Polo que respecta o soporte tecnolóxico para o desenvolvemento da actividade gráfica o 67,1% das empresas que ofertan servizos de impresión

utilizan tecnoloxía offset. A continuación situase a tecnoloxía dixital de pequeno formato cun (36%) e a de grande formato (25%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cunha porcentaxe do 18% e no último decenio un progresivo avance da impresión flexográfica.

En canto as perspectivas destas tecnoloxías para os próximos anos, apreciase que, salvo no caso da serigrafía, máis do 40% das industrias teñen

previsto aumentala súa actividade coas tecnoloxías que utilizan. No que respecta a tecnoloxía dixital máis do 70% das empresas que as empregan

actualmente formúlanse incrementar a súa actividade.

A comarca de Santiago de Compostela mantén porcentaxes similares en tódolos aspectos mencionados anteriormente para o sector en Galicia.

Destáscase tamén que nesta comarca e nas limítrofes está asentada unha porcentaxe elevada da poboación de Galicia e das empresas do sector

das Artes Gráficas.

No que repecta os principais soportes empregados seguen a ser os papeleiros, en tódalas súas variedades, os que representan o porcentaxe máis

elevada, distinguíndose sectores como a imprenta comercial, o envase e o embalaxe. Cobran cada día máis importancia os soportes non

papeleiros, e así se pode apreciar en tódalas nosas comarcas de influencia onde se implantan cada vez máis empresas dedicadas a elaboración

de produtos gráficos feitos con soportes non absorbentes como son os plásticos en tódalas súas variedades imprimibles. Tradicionalmente e

asociada a industria conserveira ten móita importancia en Galicia o sector metalgráfico que traballa soportes metálicos.

O perfil profesional do título de técnico en Impresión Gráfica determínase pola súa competencia xeral, polas súas competencias profesionais,

persoais e sociais, así como pola relación de cualificacións e, de ser o caso, unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións

Profesionais incluídas no título.

A competencia xeral do título de técnico en Impresión Gráfica consiste en realizar as actividades de axustes mecánicos, entoación e rexistro da

imaxe, para a produción de impresos por sistemas convencionais (offset, flexografía e serigrafía) ou por medios dixitais, controlando e mantendo as

máquinas e os equipamentos auxiliares, para obter a produción coa calidade e nos tempos establecidos, cumprindo as normas de prevención de

riscos laborais e de protección ambiental.
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As persoas que obteñan o título de Técnico en Impresión Gráfica exercerán a súa actividade en empresas de artes gráficas en xeral que teñan

sección de impresión offset, flexografía, serigrafía ou dixital, así como en empresas adicadas á impresión de libros, á edición de publicacións

periódicas, á fabricación de envases e embalaxes de papel, plásticos, complexos e cartón ondulado, ás transformacións do papel e cartón, á

impresión de publicidade e á estampaxe téxtil, cerámica e noutros produtos.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

- Operador/ora de máquinas de offset en xeral.

- Maquinista de impresión offset.

- Técnico/a de impresión offset.

- Montador/ora de pranchas de flexografía.

- Operador/ora de máquina flexográfica.

- Condutor/ora de máquina de impresión flexográfica.

- Operador/ora de máquina de rotogravado.

- Impresor/ora dixital.

- Técnico/a en impresión dixital.

- Técnico/a de impresión serigráfica.

- Impresor/ora de serigrafía.
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3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 Procedemento de traballo seguro no entorno gráfico.Riscos e medidas de
seguridade na
maquinaria e talleres
gráficos.

20 10

2 Mantemento  específico da maquinaria do taller offfsetLimpeza e
mantemento da
maquinaria.

26 8

3 Alimentación de soporteMarcador e prerexistro 30 20

4 Parámetros de axuste na tonalidade de impresiónEntoación do impreso 47 26

5 Análise do do primeiro prego ok.Evaluación do primeiro
prego bo

30 20

6 Mantemento da tiraxe, supervisión e mostreoInspección da tiraxe. 40 16
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Riscos e medidas de seguridade na maquinaria e talleres gráficos. 20

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - 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 SI

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas que se utilizan na preparación e na regulación da
máquina de offset

CA5.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA5.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na preparación e na regulación da máquina de offset

CA5.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA5.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA5.6 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

CA5.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA5.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.1.e) Contidos

Contidos

 Riscos potenciais no manexo de máquinas de impresión respecto ao manexo das pranchas, o contacto con substancias ácidas e cáusticas, as inhalacións de vapores orgánicos, os
atrapamentos coa máquina en movemento, o ruído, a vibración e os riscos durante o embarazo e para o feto.
 Clases de dispositivos de seguridade.

 Axentes físicos que poden afectar a seguridade e a saúde do persoal.

 Equipamentos de protección individual.

 Lei de prevención de riscos laborais.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Limpeza e mantemento da maquinaria. 26

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Realiza a limpeza e o mantemento preventivo da máquina, valorando as periodicidades e as especificacións de fábrica SI

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA4.1 Seleccionáronse os limpadores e acondicionadores de pranchas máis acaídos, seguindo criterios de efectividade e seguridade

CA4.2 Limpáronse e engomáronse as pranchas

CA4.3 Limpouse o sistema de molladura

CA4.4 Limpouse o sistema de tintaxe (tinteiros e batería)

CA4.5 Limpouse a coitela de limpeza

CA4.6 Limpáronse os cilindros portacauchos e os cilindros impresores

CA4.7 Depositáronse os refugallos nos seus contedores correspondentes

4.2.e) Contidos

Contidos

 Produtos de limpeza e a súa aplicación.

 Métodos e normas de orde e limpeza en offset.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental na impresión offset.

 Xestión da protección ambiental.

 Tratamentos dos residuos xerados na máquina.

 Dispositivos de limpeza do caucho.

 Lavador de impresores.

 Coitela de limpeza.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Marcador e prerexistro 30

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza o rexistro do impreso, identificando e organizando o funcionamento das guías frontais e lateral SI

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Regulouse con precisión a posición das guías frontais e lateral con respecto ao soporte que cumpra imprimir, para rexistrar a imaxe sobre este

CA1.2 Axustouse a presión do resorte, o nivel acompañador e a presión da chumaceira da guía lateral, segundo as características do papel que cumpra imprimir

CA1.3 Regulouse o aire aspirador das válvulas de regulación para a absorción do prego

CA1.4 Determinouse o procedemento para a elección das guías frontais que se vaian utilizar segundo o tamaño do papel que se vaia imprimir

CA1.5 Recoñecéronse as guías que cumpra utilizar para a impresión de cara e cara oposta normal, á viravolta e a dobre produción

CA1.6 Identificouse o sistema de volteamento do prego segundo o tipo de cara oposta empregada

CA1.7 Aplicáronse as regulacións ás guías frontais e lateral

4.3.e) Contidos

Contidos

 Guías frontais (fixas ou móbiles): funcións.

 Guías laterais: tipos e funcións.

 Guías pneumáticas.

 Marcas de rexistro e a súa posición: problemas de rexistro.

 Rexistro circunferencial.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Entoación do impreso 47

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Entoa o impreso, relacionando o axuste de cor co equilibrio auga-tinta, a presión de impresión e o tipo de papel empregado SI

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Enumeráronse as características técnicas da tiraxe que se vaia realizar (tonalidades, tintas, secuencia de impresión e tolerancias de control)

CA2.2 Regulouse o tinteiro de acordo co consumo de tinta, dependendo da imaxe que se vaia imprimir e as características da tinta

CA2.3 Comprobáronse os valores densitométricos (densidade en masa, equilibrio de grises, contraste de impresión, trapping, ganancia de estampaxe, etc.) e colorimétricos (coordenadas
lab) do impreso

CA2.4 Recoñecéronse os elementos que compoñen os tinteiros fragmentados e as súas regulacións posibles

CA2.5 Reguláronse o número de tomas e a largura da franxa de contacto do rolete tomador ou dosificador do grupo humectador

CA2.6 Recoñecéronse os campos de medición densitométrica, os seus valores estándar, as tolerancias e as desviacións, así como as causas e as posibles solucións destas

CA2.7 Preparouse a solución de molladura para que os valores de pH, a condutividade, a dureza e a concentración de alcohol estean dentro das tolerancias establecidas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Elementos das tiras de control.

 Causas e consecuencias do exceso de auga no impreso final.

 Dispositivos de axuste entre cores.

 Equilibrio de grises.

 Ganancia de estampaxe.

 Densidade en masa.

 Contraste de impresión.

 Trapping.

 Esvaramento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Evaluación do primeiro prego bo 30

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Valora o primeiro prego ok, analizando as especificacións técnicas recollidas na orde de traballo SI

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Comprobouse co contafíos o rexistro exacto entre as cores dunha cara e as da outra, o paralelismo da imaxe (escuadrado) e a limpeza do impreso

CA3.2 Detectáronse e corrixíronse os posibles defectos: seca, engraxamento, empaste, uniformidade na tintaxe e veo

CA3.3 Identificáronse os datos técnicos relacionados co equilibrio cromático e a tinta

CA3.4 Mediuse co densitómetro e, de ser necesario, corrixiuse a densidade de masas na tira de control, para que o seu valor estea dentro das tolerancias establecidas

CA3.5 Mediuse co densitómetro e, de ser necesario, corrixiuse o contraste de impresión, para que o seu valor estea dentro das tolerancias establecidas

CA3.6 Mediuse co densitómetro e, de ser necesario, corrixiuse a ganancia de punto na tira de control, para que o seu valor estea dentro das tolerancias establecidas

CA3.7 Empregáronse as técnicas axeitadas para o levantamento de cargas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Comprobacións en prego, limpeza do impreso, rexistro correcto, borranchos no texto, transparencias, repintado, arrancada de papel, dobreces e engurras.

 Condicións que inflúen na lonxitude da impresión.

 Equilibrio entre a saturación da cor nas masas e os medios tons.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Inspección da tiraxe. 40

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Realiza a produción de impresos en offset, controlando que se cumpran as especificacións técnicas da tiraxe offset SI

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Realizouse coa frecuencia establecida a mostraxe dos pregos da tiraxe e comparouse co primeiro prego ok

CA1.2 Identificouse a función dos campos e das marcas das principais tiras de control empregadas na impresión offset

CA1.3 Comprobáronse co densitómetro os campos da tira de control cos do primeiro prego ok, e corrixíronse os seus valores

CA1.4 Estableceuse o método e a frecuencia de mostraxe dos impresos da tiraxe

CA1.5 Detectáronse e corrixíronse os posibles defectos relacionados coa natureza do soporte

CA1.6 Identificáronse os defectos de secado, maculación e repintado do soporte, así como as súas causas e as súas solucións

CA1.7 Aplicáronse as medidas de seguridade axeitadas en caso de atoamento de papel

CA1.8 Aplicáronse as medidas preventivas para evitar os efectos prexudiciais da electricidade estática

4.6.e) Contidos

Contidos

 Frecuencia de mostraxe.

 Densidade das masas e contrastes de impresión en offset.

 Problemas e solucións: borranchos, repintado, imaxe fantasma, proxeccións ou rúas, franxas impresas, empaste, engraxamento, secas, veo, perda da emulsión da prancha, apencado,
desprendemento de fibra, dilatacións e exceso de tinta.
 Parte de incidencias.
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A avaliación será sempre continua sobre o proceso de ensino-aprendizaxe: os obxectivos da unidade didáctica, os contidos expostos, os propios

criterios de avaliación, os materiáis didácticos e o propio profesor a través da programación, onde aparecen reflectidos os MINIMOS ESIXIBLES

que resultan escollidos e que a sua vez se poden observar a continuación.

CA5.1 - Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as ferramentas, os utensilios e as máquinas que se

utilizan na preparación e na regulación da máquina de offset

CA5.3 - Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na preparación e na regulación da máquina de offset

CA5.4 - Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso de preparación e regulación da

máquina de offset

CA5.5 - Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso de preparación e regulación da máquina de offset

CA5.6 - 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

CA5.7 - Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso de preparación e

regulación da máquina de offset

CA4.1 - Seleccionáronse os limpadores e acondicionadores de pranchas máis acaídos, seguindo criterios de efectividade e seguridade

CA4.3 - Limpouse o sistema de molladura

CA4.4 - Limpouse o sistema de tintaxe (tinteiros e batería)

CA4.6 - Limpáronse os cilindros portacauchos e os cilindros impresores

CA4.7 - Depositáronse os refugallos nos seus contedores correspondentes

CA1.1 - Regulouse con precisión a posición das guías frontais e lateral con respecto ao soporte que cumpra imprimir, para rexistrar a imaxe sobre

este

CA1.3 - Regulouse o aire aspirador das válvulas de regulación para a absorción do prego

CA1.4 - Determinouse o procedemento para a elección das guías frontais que se vaian utilizar segundo o tamaño do papel que se vaia imprimir

CA1.5 - Recoñecéronse as guías que cumpra utilizar para a impresión de cara e cara oposta normal, á viravolta e a dobre produción

CA1.7 - Aplicáronse as regulacións ás guías frontais e lateral

CA2.1 - Enumeráronse as características técnicas da tiraxe que se vaia realizar (tonalidades, tintas, secuencia de impresión e tolerancias de

control)

CA2.2 - Regulouse o tinteiro de acordo co consumo de tinta, dependendo da imaxe que se vaia imprimir e as características da tinta

CA2.4 - Recoñecéronse os elementos que compoñen os tinteiros fragmentados e as súas regulacións posibles

CA2.5 - Reguláronse o número de tomas e a largura da franxa de contacto do rolete tomador ou dosificador do grupo humectador

CA2.6 - Recoñecéronse os campos de medición densitométrica, os seus valores estándar, as tolerancias e as desviacións, así como as causas e

as posibles solucións destas

CA2.7 - Preparouse a solución de molladura para que os valores de pH, a condutividade, a dureza e a concentración de alcohol estean dentro das

tolerancias establecidas

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CA3.1 - Comprobouse co contafíos o rexistro exacto entre as cores dunha cara e as da outra, o paralelismo da imaxe (escuadrado) e a limpeza do

impreso

CA3.2 - Detectáronse e corrixíronse os posibles defectos: seca, engraxamento, empaste, uniformidade na tintaxe e veo

CA3.4 - Mediuse co densitómetro e, de ser necesario, corrixiuse a densidade de masas na tira de control, para que o seu valor estea dentro das

tolerancias establecidas

CA1.1 - Realizouse coa frecuencia establecida a mostraxe dos pregos da tiraxe e comparouse co primeiro prego ok

CA1.7 - Aplicáronse as medidas de seguridade axeitadas en caso de atoamento de papel

Establécense  criterios de cualificación que se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sendo 5 o mínimo para acadar a avaliación positiva.

Farasea sua vez  unha avaliación inicial non cualificable para obsevar o nivel de partida do alumnado con respeto o módulo, duas avaliacións

parciais de xeito que se correspondan con cada trimestre, e unha avaliación final en xuño. Avaliaránse contidos conceptuais teóricos e

procedementais, probas prácticas, para determinar o nivel de logro do alumno con respeto dos RA e os seus CA sobre todo dos mínimos esixibles.

A cualificación final obterase a partir e  traballos teóricos escritos e/ou orais, a actividades prácticas

-O 70% da cualificación será a obtida nos traballos ou exercicios prácticos no taller, dos cales as actividades de aula terán un peso do 60% e as

probas prácticas un peso do 40%

-O 30% restante será da cualificación será obtida a traves de probas escritas tipo test, preguntas breves, casos prácticos..., e todos aqueles

aspectos conceptuais recollidos nos criterios de avaliación do módulo.

Nas probas escritas e prácticas farase media sempre  e cando se superen cada unha das partes , teórica e práctica por separado cun mínimo de 5

ptuntos.

Menos de un mínimo de 4 nas probas teóricas, exclúe da posibilidade da realización das probas prácticas.

Enténdese que un alumno/a que non superou a parte teórica non  dispón dos coñecementos ou habilidades precisos para manexar unha máquina

de offset  co risco de accidente que supón   para el, o resto do  grupo atendendo á criterios de  seguridade e integridade física ou para a

maquinaria e dotación do centro.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Como procedemento para definir as actividades de recuperación as actividades propostas incluirán CA das unidades vistas ata o momento para

aqueles alumnos que non acadaron os minimos esixibles na avaliación enténdendo así que a 2ª avaliación será recuperadora da 1ª por ser

continua de procesos e procedimentos, e estaren enlazadas.

 A sua vez aquel alumnado que non superase o módulo no periodo  ordinario da 1ª e 2ª avaliación, establécese o período da 3ª avaliación como de

recuperación. Plantexaranse de xeito individualizado para cada alumno, atendendo as carencias ou necesidades observadas durante o proceso de

ensino aprendizaxe e  realizarase tomando como referencia os RA e os CA non superados, especialmente dos mínimos esixibles.
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Perda do dereito de avaliación contínua:

Para a perda da avaliación contínua, (PD), teránse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos

Formativos de grao medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o

desenvolvemento, a  avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional:

O número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total.

Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do

alumno ou a alumna na xustificación desas faltas.

Atendendo as circunstancias anteriormente mencionadas, e para acadar un criterio claro e homoxéneo á hora de proceder, establécese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas sen xustificación, ampliando dita porcentaxe un máximo dun 5% con xustificación. En todo caso un

alumno ou alumna para cada módulo que curse non poderá ter máis do 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, podendo chegar cos dous

conceptos ata o 15% no curso académico.

Neste  caso de alumnado con  PD, realizaráselle  unha única proba final extraordinari no mes de xuño previa a avaliación final de módulos.

Esta proba final extraordinaria para o alumnado con PD, cabe a posibilidade de que o alumno decida realizala no remate do 2º trimestre previa

petición que deberá realizar e constar por escrito, facilitandoselle neste caso o a posibilidade de realización da FCT dentro do periodo ordinario. Ou

de realizala no mes de xuño no remate do periodo ordinario e antes da avaliación final de módulos, neste caso o tempo da FCT será no período

extraordinario de setembro.

Constará esta proba de contidos téoricos e prácticos asociados os RA, CA e Contidos desenvoltos durante todo o curso académico.

Avaliaráse una primeira parte da proba de contidos teóricos, será  de tipo test, respostas curtas ou de desesenvolvemento de contidos e suporá un

30% da nota final do módulo.

Será de caracter excluinte, a non superación desta parte implica a non realización da parte práctica.

A segunda parte de carácter práctico versará sobre supostos ou realizacións prácticas das sinaladas na programación como actividades do alumno

na aula taller de impresión offset, e terá un peso do 70% da nota final do módulo.

O alumno deberá acadar un mínimo de 5 puntos en cada unha das partes para poder obter unha avaliación positiva do módulo.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

 A seguimento da programación farase segundo se establece na orde de avaliación no seu artigo 23.5.  O departamento de AAGGl realizará cunha

frecuencia mínima mensual o seguimento das programacións de cada módulo, indicando grado de cumprimento e xustificación razoada no caso de

desviacións, ademais a programación será revisada ao inicio de curso e entregaráse unha memoria final.

O profesor docente do módulo será o encargado de facer o seguimento,  mediante a plataforma de Programacións.

Para a memoria final utilizaremos o modelo proporcionado pola xefatura de estudos ao final de curso. MD.75.PRO.04 do procedemento de

Programación PR.75.PRO.01
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A situación e traballo do docente dentro da aula está a mudar moi rapidamente,  á variedade de recursos, innovacións, impartición de clases on

line, experiencias que se posúen, incremento de convivencias con alumnos e persoas doutras culturas, aumento da sensibilidade ante transtornos,

patoloxías, capacidades ou outros factores e condicionantes que poidan surxir.

Isto obriga a facer unha reflexión ou autoavaliación sobre a práctica docente, tanto das Uds propostas coma do xeito en que son impartidas, do

peso que posúen ou de como son avaliadas así coma dos recursos empregados.

Para evitar avaliacións subxectivas e posuir datos externos fiables a súa labor, o CIFP Compostela propón levar a análise da consecución de

docentes, mediante unha enquisa por avaliación a todo o alumnado  do ciclo na procura de acadar un equilibrio entre as expectativas ea actividade

diaria, e asi avaliar o traballo do propio docente que deberá confeccionar unha táboa de observación, enquisa ou relación doutros items, que o

axuden a avaliar a consecución dos obxectivos de cada Ud e a súa propia actividade da prácticacomo  docente.

Será puntuado de xeito anónimo polo alumnado deixando lugar no documento para que este aporte opinión ou comentarios propios.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras semanas do curso o equipo docente deberá realizar unha reunión de avaliación inicial sobre o alumnado do grupo con obxecto de

coñecer as características, capacidades e formación previa de cada alumno contextualizando deste xeito o punto de partida das accións

formativas.

Nesta sesión de avaliación o profesorado e especialmente a titoría porá en común a todo o equipo docente de grupo a información e circunstancias

académicas ou persoais que poidan afectar ó rendemento escolar de todo grupo, a partires de informes do departamento de Orientación, con

respecto a alumnos con NEAE, informes de avaliacións anteriores, estudos cursados, discapacidad, situacións persoais salientables, ou

experiencia profesional previa, relacionada cos módulos formativos de deste  curso de Impresión Gráfica.

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnos/as con necesidade de apoio educativo, o equipo docente  realizará unha reunión inicial nos

primeiros quince días do curso para intercambiar a información obtida nas correspondentes avaliacións iniciais así como a información que resulte

do exame dos expedientes dos alumnos/as realizada polo titor ou titora do grupo segundo as indicacións da Xefatura de estudos.

Nesa reunión inicial adoptaranse decisións respecto ás medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas.

Esta programación ten un carácter aberto e flexible para poder atender á diversidade do alumnado, posibilitando niveis de adaptarse ás condicións

específicas de cada un, presentando como colectivos específicos o alumnado con necesidade educativas especiais, NEAE, os de altas

capacidades e os estranxeiros,  prestando especial atención a:

Dificultades de relación interpersoal.

Dificultades de atención.

Problemas auditivos.

Problemas visuais.

Dificultades de lectura.

Dificultades de comprensión, tanto oral como escrita.

Dificultades no cálculo numérico.

Faltas de asistencia sen xustificar.

Cando se trate de alumnado con NEAE , será preciso:
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Personalizar o proceso de ensino-aprendizaxe, traballando en equipo  co fin apoiarse uhns nos outros.

Insistir nos contidos mínimos e actividades de reforzo.

Potenciar a participación do alumnado e a consecución de pequenos logros como elementos de motivación.

Por outra parte, cando se trate de alumnado que requiran unha atención específica por ter unha capacidade superior  sinalase como actuación

xeral: -Plantexarlles un número adicional de supostos prácticos para facilitar o afondamento nos contidos e o desenvolvemento da súa capacidade

de investigación e razoamento.

Evitar a frustración ou o aburrimento mediante contidos e casos prácticos mais complexos e variados nos momentos nos que se están a realizar

exercicios, actividades ou aclaración de dúbidas e recapitulacións co resto da clase.

Evitarl os prácticas repetitivas en  materias xaimpartidas.

En  caso de alumnado estranxeiro  tratarse con carácter xeral e como elemento previo unha rápida e eficaz integración no grupo. Para iso como

metodoloxía específica  sinalase:

A creación de grupos de traballo nos que se integre o alumno e poida participar como un máis e unha metodoloxía de traballo baseado no

aprendizaxe colaborativo. Fomentar actitudes de respecto ás diferenzas individuais que na metodoloxía didáctica e nos equipos de traballo se

potencie un ambiente de cordialidade e cooperación, así como as actitudes de respecto cara as diferenzas individuais, preservando as súas

particularidades culturais, e   rexeitando  calquera situación xenófoba ou racista que menoscabe ou menosprecie a identidade do alumnado

referido.

Oo equipo docente manterá reunións mensuais nas que se fará un seguimento de cada alumno/a e se adopten as medidas necesarias para a súa

correcta atención.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Entre os contidos da programación hai temas fundamentais para a formación de profesionais, pero sobre todo, debe haber actitudes e valores.

A educación en valores comprende  ensinanzas que se  apoiarán, facendo fincapé no fomento de actitudes de respecto ás diferenzas individuais,

nos equipos de traballo potenciarase o ambiente de cordialidade e cooperación, preservando as diferenzas culturais dos individuos a traves de :

Educación para a igualdade: Estará sempre presente, xa que logo, en ningún momento se fará diferenza entre o noso alumnado por causa do seu

sexo, raza, crenzas ou calquera outra característica de diferenciación entre as persoas.

Educación ambiental: É fundamental  fomentar o respecto ao medio ambiente e mesmo fomentar o correcto emprego dos medios de que se dispón

sen desperdiciar papel, consumo de auga, electricidade, etc., insistir na reciclaxe e na conservación.

Educación para a saúde: É importante adquirir  bos hábitos posturais no traballo, así como uns adecuados hábitos de saúde e limpeza ou unha

adecuada hixiene, sen esquecer que a nivel profesional (tendo en conta as situacións en que exercerán o seu traballo) deben ter en conta a súa

saúde persoal e a do usuario como elementos cotiás do seu emprego.

Educación para a convivencia: Procurarase a resolución de conflitos fomentando o diálogo baseado no respecto, e, procurando atopar solucións de
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consenso de xeito democrático. Por exemplo: achegas de propostas ou ideas á hora de fixar condicións de entrega de traballos, datas de probas,

etc.

Educación do consumidor: Fomentando entre os alumnos un consumo responsable, tanto dos seus propios materiais como os do centro e o ciclo

(aula, material informático,talleres,...)

Interculturalidade: Traballando dende o principio de respecto as distintas culturas e xeitos de entender o mundo; entendendo isto como un

enriquecemento; sinalar a este respecto, a cada vez máis frecuente presenza nas nosas aulas de alumnos de outras culturas que nos axudan a

interpretar que non todas as realidades son iguais.

Consideraremos tamén de xeito transversal e como valor importante na Formación Profesional  a orientación profesional polo carácter teórico e

práctico que posúe o módulo e o ciclo, impregnando de funcionalidade cada unha das actividades que realicemos e contextualizándoas, sempre

que sexa posible, no noso contorno socioeconómico.

Salientar neste apartado o recollido nas Normas de organización e Funcionamento do CIFP Compostela (NOF), no seu apartado, 4.

Desenvolvemento das clases, onde di que...

"Deberanse apagar ou silenciar os calquera dispositivo non autorizado, con especial mención aos teléfonos móbiles, que interrompa o correcto

funcionamento da clase durante as mesmas. Non se poderá facer uso do mesmo dentro das aulas, talleres, biblioteca, salón de actos ou calquera

espazo no que se estea a desenvolver a actividade educativa, nin saír destes lugares durante as sesións lectivas para utilizalos, salvo causas

debidamente xustificadas e con autorización expresa do docente."

Trátase de que o alumnado reflexionen sobre valores humanos esenciais e compartan as súas ideas cos seus compañeiros, amigos, profesores,...

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Considéranse actividades complementarias as organizadas polos Centros durante o horario escolar, e que teñen un carácter diferenciado das

propiamente lectivas polo momento, espazos ou recursos que se utilizan.

O Plan Anual de Centro, que é aprobado polo Consello Escolar, reflectirá a programación das actividades complementarias e extraescolares que

se vaian realizar ao longo do curso.

Proporánse visitas técnicas a empresas do sector e asistencia a xornadas técnicas organizadas pola Asociación de Empresarios ou outros

organismos, e tamén a feiras e congresos do sector gráfico, sempre que sexa posible. Programaranse visitas a algunha destas empresas según a

disposición da empresa para recibir a visitas.
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