
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 (*)

MP0879 Impresión en flexografía 72022/2023 213213

MP0879_12 Montaxe da forma flexográfica 72022/2023 3333

MP0879_22 Desenvolvemento da impresión flexográfica 72022/2023 180180

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

Profesorado asignado ao módulo ALBA SOUTO GARCÍA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Este módulo profesional de impresión en flexografía impártese no primeiro curso do ciclo medio de impresión gráfica no CIFP Compostela en

Santiago de Compostela, e  contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de preparación de máquina e formas impresoras, a

realización e o mantemento da tiraxe en máquinas de impresión flexográfica, e a regulación de acabamentos en liña.

A tipoloxía deste grupo, é similar a do restos do centro, moi heteroxénea ao ter distintas zonas de procedencia xeográfica, normalmente nun

entorno onde se mistura a orixe rural e urbana con distintas bagaxes culturais.

O desenvolvemento deste módulo faise en 213 unidades lectivas de 60 minutos, distribuídas en 7 sesións semanais o longo do curso. Dispón de

dúas unidades formativas, "montaxe da forma flexográfica" con 33 horas, e "desenrolo da impresión flexográfica" con 180 horas. Os espazo

específico para o ciclo e un taller de flexografía dotado con unha Impresora Flexográfica automática, tipo torre de bobina Zonten modelo RY-320.

Na actualidade o CIFP Compostela conta con moitas empresas, que colaboran ou colaboraron acollendo estudantes para a realización do módulo

de formación en centros de traballo (FCT). Dentro destas, temos empresas con actividades variadas: editoriais, publicidade, deseño gráfico,

prensa, talleres de preimpresión e imprentas.

En canto a distribución provincial das empresas na comunidade galega, a maior parte dos locais están situados na Coruña (47,17%), seguida en

orde de importancia por Pontevedra (37,61%). A comarca de Santiago de Compostela mantén porcentaxes similares en todos os aspectos

mencionados anteriormente para o sector en Galicia. E importante destacar que nesta comarca e nas limítrofes está asentada unha porcentaxe

moi elevada da poboación de Galicia e das empresas do sector das Artes Gráficas.
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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 Comprobación da preparación e montaxe da forma impresora para a distribucion dos elementos a utilizar.
preparacion de fotopolimeros, preparacion do cilindro portacliche, preparacion da cinta doble cara, colocacion
do cilindro cliche e sellado dos bordes do fotopolimero.

PREPARACION DA
FORMA IMPRESORA
E OS SEUS
ELEMENTOS

24 20

2 Identificación dos risgos e o nivel de perigo na manipulación dos materiais, ferramentas, utensilios e maquinas,
identificacion de posibles fontes de contaminacion, medidas necesarias para conseguir entornos seguros,
identificacion das causas mais frecuentes de accidentes, medidas de seguridade en proteccion individual,
valoracion de orden e limpeza.

APLICACION DE
NORMAS DE
PREVENCION DE
RISCOS LABORAIS

9 10

3 Regulación do paso do papel segun gramaxe, caracteristicas e traballo a realizar. axuste dos elementos do
sistema de alimentacion. realizacion de prerregistros e tensado de bobina. Preparacion de equipos de
tratamento superficial. Regulacion do paso do soporte. Determinacion dos equipos de acabado en línea.
Axuste da salida.

REGULACION DO
PASO DA BOBINA
OU PLACA

25 10

4 Regulación dos corpos impresores para a obtencion das cores necesarias. Determinacion do numero de
alveolos correctos nos cilindros anilox. Preparacion dos tinteiros, circuitos cerrados e viscosimetros.
Preparacion dos cilindros portaplanchas nos carros. Colocacion dos cilindros no rexistro. Realizacion da
limpeza dos cilindros de presion.

REGULACION DOS
CORPOS
IMPRESORES

25 10

5 Identificación das características técnicas do pliego. Características técnicas da tirada. Regulación da carga de
tinta. Medicion densitométrica. Comprobación do rexistro.

ENTONACION E
REXISTRO DO
IMPRESO

40 15

6 Realización do muestreo do impreso. Correción de variacións tonais mediante colorímetro e densitómetro.
Identificación da tensión superficial do soporte, do fotopolimero e da tinta. Defectos de secado. Detectar e
correxir variacions de rexistro. Velocidade de máquina e temperatura de fornos.

DESENROLO DA
TIRADA DO
SOPORTE

40 15

7 Identificar o adecuado rebobinado para a sua porterior manipulación. Preparación do troquel. Preparación do
equipo de plegado en línea. Preparación de film metalizado con termorrelieve. Preparación de un relieve en
seco. Estableceuse a correcta posición do corte, hendido plegado, etc. Determinouse a correcta presión do
troquelado, plegado, etc.

OPERACIONS DE
CONVERSIÓN EN
LÍNEA

25 10

8 Limpiáronse os distintos elementos da máquina, clichés e ferramentas. Limpeza de cilindros anilox. Lubricación
de engranaxes, sistemas hidraulicos e circuitos de aire a presión. Renovación e extracción de aire dos túneles
de secado. Verificación de circuitos nematicos defectuosos. Localización e comprobación do correcto
funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina.Clasificación dos residuos industriais.

LIMPEZA E
MANTEMENTO DA
MAQUINA

15 5

9 Identificación de riscos e ivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, ferramentas, utensilios e
máquinas. Identificación de posibles fontes de contaminación medioambiental. Medidas e normas de
prevencion, seguridade e protección. Valoración da orden e limpeza.

NORMAS DE
PREVENCION DE
RISCOS LABORAIS E
PROTECCION
MEDIOAMBIENTAL

10 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 PREPARACION DA FORMA IMPRESORA E OS SEUS ELEMENTOS 24

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Prepara a forma impresora e os elementos do cilindro portacliché, identificando os parámetros para a súa montaxe segundo as características do impreso SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Comprobouse a preparación e a montaxe da forma impresora para obter a distribución e a disposición dos elementos que se vaian utilizar

CA1.2 Preparáronse os fotopolímeros coa dureza, o grosor e a profundidade do gravado en función do tipo de soporte que se vaia imprimir

CA1.3 Preparouse o cilindro portacliché cos eixes, engrenaxes ou sistema de camisa

CA1.4 Aplicouse o tipo de adhesivo máis adecuado sobre o cilindro portacliché, de maior ou menor dureza segundo o tipo de impresión

CA1.5 Colocouse e fixouse ao cilindro o cliché ou fotopolímero, utilizando para iso un equipamento de montaxe con vídeo

CA1.6 Seláronse os bordos dos fotopolímeros coa máxima efectividade e durabilidade

4.1.e) Contidos

Contidos

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo na preparación e na montaxe da forma impresora. Datos técnicos de posición.

 Tipos de adhesivos para clichés: dureza e grosores.

 Control de calidade de clichés e cilindros portapranchas. Revisión dos clichés e dos tipos de cilindros.

 Proceso de preparación dos clichés: dixital e analóxico.

 Valores de posición do fotopolímero. Dispositivo por perforacións ou con vídeo.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 APLICACION DE NORMAS DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS 9

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - 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

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

Criterios de avaliación

CA2.1 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 impresión flexográfica

CA2.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA2.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na impresión por flexografía

CA2.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA2.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA2.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das operacións de impresión por flexografía

CA2.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso produtivo de impresión por flexografía

CA2.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.2.e) Contidos

Contidos

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector.

 0Métodos/normas de orde e limpeza.

 Identificación dos riscos asociados á impresión por flexografía.

 Fontes de contaminación en flexografía.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais en flexografía.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de impresión por flexografía.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión da protección ambiental.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

- 5 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 REGULACION DO PASO DA BOBINA OU PLACA 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos 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 Aplicouse a regulación do paso de papel ou bobina ao longo do percorrido na máquina, segundo as gramaxes, as características do soporte e o traballo que se vaia realizar

CA1.2 Axustáronse os elementos do sistema de alimentación ou a peladura, a montaxe e o enfiamento das bobinas

CA1.3 Realizáronse os prerrexistros do soporte e regulouse a tensión das bobinas

CA1.4 Preparáronse os equipamentos de tratamento superficial

CA1.5 Regulouse o paso do soporte e guiouse polos corpos impresores

CA1.6 Determináronse os dispositivos de acabamento en liña e os elementos necesarios

CA1.7 Axustouse a saída mediante empilladores ou rebobinadores do soporte

4.3.e) Contidos

Contidos

 Descrición dos parámetros da orde de traballo.

 Percorrido de bobina na rotativa.

 Tipos de máquinas: en liña, en torre ou de tambor central. Tipos de aliñadores e guía.

 Preparación de bobinas fóra de máquina. Configuración do empalme: recto e en forma de v ou w. Sistema de detección con etiqueta.

 Tensións de bobinas. Valores en función do tipo de soporte, grosor e anchura.

 Tratamentos superficiais do soporte: tipos.

 Acabamentos en liña. Tipos de troqueis: planos e rotativos. Elementos para o encartamento. Tipos de colas. Aplicación dun filme metalizado ou outro tipo de manipulación.

 Dispositivos de saída. Rebobinadores e empilladores.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 REGULACION DOS CORPOS IMPRESORES 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Regula os corpos impresores e os elementos mecánicos dos cilindros, interpretando as características técnicas do traballo 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 Reguláronse os corpos impresores para obter as cores necesarias, coa secuencia de impresión axeitada

CA2.2 Determinouse o número de alvéolos correctos dos cilindros anilox, dependendo da cantidade de tinta que se queira transmitir na impresión

CA2.3 Preparáronse os tinteiros, os circuítos pechados e os viscosímetros coas súas mangas, bombas, cámaras de rasquetas e tinta

CA2.4 Preparáronse os cilindros portapranchas nos carros e o sistema de elevación, aplicando a secuencia de colocación na máquina de flexografía

CA2.5 Colocáronse todos os cilindros no centro no rexistro

CA2.6 Identificouse o paralelismo de todos os cilindros, os roletes e as lamelas das cámaras pechadas dos tinteiros do corpo impresor

CA2.7 Realizouse a limpeza dos cilindros de presión, eliminando depósitos de tinta ou outras impurezas

CA2.8 Axustáronse as presións entre os cilindros (anilox, portaclichés e de presión)

4.4.e) Contidos

Contidos

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo. Disposición dos cilindros. Desenvolvemento dos cilindros.

 Tipos de cilindros anilox: cromados e cerámicos. Tipos de gravados e características.

 Tipos de tinteiros: abertos ou de circuítos pechados. Vantaxes e inconvenientes.

 Transferencia da cantidade de tinta.

 Posición e estado dos cilindros e das rasquetas ou coitelas dos tinteiros. Tipos de rasquetas.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 ENTONACION E REXISTRO DO IMPRESO 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Entoa e rexistra o impreso na máquina de flexografía, de xeito tanto analóxico como dixital, aplicando os parámetros que cumpra controlar, en relación co
impreso que se vaia obter 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 Identificáronse as características técnicas do prego ok (condicións de cor e rexistro) en flexografía

CA3.2 Comprobáronse as características técnicas da tiraxe que se vaia realizar (tonalidades, tintas, secuencia de impresión e tolerancias de control)

CA3.3 Aplicouse a regulación da carga de tinta, medindo co densitómetro a densidade da tinta impresa

CA3.4 Recoñecéronse os campos de medición densitométrica do ton cheo, ganancia de estampaxe, trapping, contraste de impresión, valores estándar, tolerancias e desviacións, coas súas
causas e posibles solucións, na impresión en flexografía

CA3.5 Comprobáronse os valores densitométricos da densidade da masa e da ganancia de estampaxe e/ou os valores colorimétricos das coordenadas lab do impreso en flexografía

CA3.6 Comprobouse co contafíos e corrixiuse a posición exacta da imaxe dos cilindros con respecto ao rexistro do orixinal

4.5.e) Contidos

Contidos

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo. Orixinais e mostras de cor.

 Presións correctas entre cilindros e paralelismo. Axuste micrométrico.

 Densitometría e colorimetría: parámetros de medición, tira de control, campos e equipamentos. Control manual, remoto e automático.

 Valores de tensión superficial do soporte e do corpo impresor. Probas de ancoraxe de tinta.

 Equipamentos de secado entre cores. Tipos de secado: aire quente ou radiación.

 Túnel de secado. Probas de secado da impresión.

 Control de calidade con mostras autorizadas. Sinais de impresión e probas de contrato.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 DESENROLO DA TIRADA DO SOPORTE 40

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Desenvolve a tiraxe do soporte na máquina de flexografía, atendendo ás condicións técnicas do proceso SI

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

Criterios de avaliación

CA4.1 Realizouse a mostraxe dos impresos coa frecuencia establecida e comprobouse co prego ok en flexografía

CA4.2 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do colorímetro e aplicando as tolerancias do delta E das coordenadas lab en flexografía

CA4.3 Detectáronse e corrixíronse as variacións tonais mediante o uso do densitómetro, non superando as tolerancias na densidade da masa, a ganancia de estampaxe, o contraste de
impresión e o trapping, en flexografía

CA4.4 Identificouse a relación da tensión superficial do soporte, do fotopolímero e a tinta

CA4.5 Deducíronse os defectos de secado e adherencia da tinta mediante o test de imprimabilidade en flexografía

CA4.6 Detectáronse e corrixíronse as variacións do rexistro entre as cores impresas

CA4.7 Estableceuse, detectouse e corrixiuse a ausencia de defectos relacionados coa impresión en flexografía

CA4.8 Estableceuse a velocidade da máquina, a temperatura dos fornos e o caudal de aire, para controlar o proceso de secado durante a produción en flexografía

CA4.9 Determinouse o método e a frecuencia de mostraxe dos impresos da produción en flexografía

4.6.e) Contidos

Contidos

 Aplicación dos parámetros da orde de traballo no desenvolvemento da tiraxe. Constancia dos valores en toda a tiraxe.

 Utilización de densitómetro e colorímetro. Calibración e manipulación.

 Valoración das mostraxes. Cruces de rexistro e parches de control de presións. Cuñas de ganancia de punto e balance de grises.

 Normativa de prevención de riscos laborais. Dispositivos de seguridade.

 Marxes de valores tonais e de rexistro. Densidades incorrectas.

 Tipos de mostraxes da tiraxe. Visores de inspección de banda.

 Follas de control con valores obtidos. Almacenamento de valores de viscosidades de tinta, presións e mostras obtidas.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 OPERACIONS DE CONVERSIÓN EN LÍNEA 25

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza operacións de conversión en liña do soporte, aplicando os procedementos en relación co tratamento do impreso que haxa que obter SI

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

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificouse a adecuada rebobinaxe para a súa posterior conversión ou manipulación

CA5.2 Preparouse o troquel en plano ou rotativo coa contra platina necesaria, plana ou cilíndrica

CA5.3 Preparouse o equipamento de encartamento en liña, colado e dispositivo de empillamento para a súa paletización

CA5.4 Preparouse un filme metalizado con termorrelevo e comprobouse a correcta rebobinaxe do elemento sobrante da película térmica

CA5.5 Preparouse un relevo en seco ou gofraxe coa contra platina adecuada

CA5.6 Estableceuse, cun trazado de referencia ou un plano cotado, a correcta posición do corte, a fendedura, o encartamento ou outro tipo de manipulación

CA5.7 Determinouse a correcta presión da troquelaxe, o encartamento ou outro tipo de manipulación

4.7.e) Contidos

Contidos

 Guía da bobina e rebobinadores. Tipos de rebobinadores con ou sen cambio automático.

 Equipamentos auxiliares de superestrutura de encartamento e volteamento da banda.

 Mostra de cotas da orde de traballo coa posición de cortes, fendeduras, encartamentos ou outros tratamentos.

 Normativa de prevención de riscos laborais. Dispositivos de seguridade.

 Equipamentos auxiliares de troqueis planos e rotativos. Dispositivos de expulsión.

 Dispositivos de termo-relevo. Equipamentos de peladura ou baleiramento do material sobrante do soporte.

 Dispositivos de gofraxe ou relevo en seco.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 LIMPEZA E MANTEMENTO DA MAQUINA 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Realiza a limpeza e o plan de mantemento da máquina, dos equipamentos e das ferramentas, desenvolvendo as indicacións de fábrica SI

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

Criterios de avaliación

CA6.1 Limpáronse os elementos da máquina, os clichés e as ferramentas, utilizando os produtos adecuados

CA6.2 Realizouse a limpeza dos cilindros anilox para que se garanta a transmisión da cantidade de tinta

CA6.3 Lubricáronse engrenaxes, sistemas hidráulicos e circuítos de aire presión, cumprindo o manual de mantemento preventivo da máquina

CA6.4 Determinouse o fluxo de renovación e extracción do aire dos túneles de secado e as horas de funcionamento das lámpadas UV

CA6.5 Verificáronse os circuítos pneumáticos defectuosos segundo o manual de mantemento da máquina, e informouse diso

CA6.6 Localizouse e comprobouse o correcto funcionamento dos dispositivos de seguridade da máquina

CA6.7 Clasificáronse os residuos industriais xerados no proceso de limpeza no lugar axeitado

4.8.e) Contidos

Contidos

 Mecanismos de funcionamento das máquinas. Lubricación de engrenaxes.

 Características técnicas das máquinas.

 Revisións periódicas: diarias, semanais, mensuais ou semestrais.

 Produtos de limpeza para tintas.

 Condicións dos cilindros anilox: coidado e conservación.

 Libro de mantemento da máquina e equipamentos auxiliares.

 Reciclaxe de trapos, tintas e produtos químicos. Xestión de residuos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 NORMAS DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS E PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - 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

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

Criterios de avaliación

CA7.1 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 impresión flexográfica

CA7.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA7.3 Aplicáronse as medidas necesarias para conseguir ambientes seguros na impresión por flexografía

CA7.4 Aplicáronse as medidas e as normas de prevención, seguridade e protección ambiental no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA7.5 Identificáronse as causas máis frecuentes de accidentes no proceso produtivo de impresión flexográfica

CA7.6 Precisáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das operacións de impresión por flexografía

CA7.7 Seleccionáronse medidas de seguridade e de protección persoal e ambiental requiridas na manipulación do proceso produtivo de impresión por flexografía

CA7.8 Valorouse a orde e a limpeza nas instalacións e nos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos

4.9.e) Contidos

Contidos

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector.

 0Métodos e normas de orde e limpeza.

 Identificación dos riscos asociados á impresión por flexografía.

 Fontes de contaminación en flexografía.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais en flexografía.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de impresión por flexografía.

 Prevención e protección colectiva.

 Equipamentos de protección individual.

 Xestión da protección ambiental.

 Normativa de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.
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A avaliación será sempre continua e non só sobre o aprendizaxe dos alumnos/as, senón tamén sobre todo o proceso de ensino-aprendizaxe: os

obxectivos da unidade didáctica, os contidos expostos, os propios criterios de avaliación, os materiais didácticos e o propio profesor a través da

súa programación.

A avaliación será recuperadora, considerando a cualificación da última avaliación do curso como a cualificación de toda a materia, tendo a

posibilidade de recuperación, no caso de suspenso antes de finalizar o ciclo. A avaliación adoita facerse coa realización de probas escritas,

cuestións obxectivas (preguntas test, cálculo, relacións, conceptos...) indicando a materia sometida a avaliación e a valoración cuantitativa de cada

cuestións, e probas prácticas que determinen as capacidades adquiridas polo alumnado.

Avaliación Progresiva e continua: Componse, entre outras, das seguintes estratexias:

- Observación sistemática: Realízaa a profesora sobre o traballo desenvolvido polo alumnado na aula e no taller.

- Exames e controis: Teóricos e prácticos, individuais e/ou de grupo, ao longo de cada avaliación.

- Traballo en grupo: Grao de participación nas tarefas encomendadas dentro do grupo.

- Traballos prácticos: Grao de consecución dos obxectivos da práctica, grao de tolerancia, grao de cumprimento das especificacións pedidas.

Por tratarse Impresión en Flexografía dun módulo cunha fase práctica e outra teórica na cualificación que obteña o alumno débese reflectir esta

dobre vertente, e a nota final será a media das súas notas de teoría e práctica. Ademais, cada unha destas notas é á súa vez obtida facendo a

media de distintos aspectos con diferente ponderación segundo a súa importancia en cada avaliación- unidade didáctica.

Parte teórica 30% da nota

- Exames teóricos: 2 exames por avaliación, e obrigatorio sacar un minimo de 5 sobre 10 para poder facer media. Cuestións obxectivas (preguntas

test, cálculo, relacións, conceptos,,...) indicando a materia sometida a avaliación.

Parte práctica 70% da nota

Actividades prácticas: serán sempre con carácter individual. O alumno seguirá as explicacións do mestre, que o guiará durante todo o exercicio,

para deste xeito conseguir adquirir novos contidos, afianzar os que xa posúe e/ou alcanzar novas destrezas e técnicas de traballo. Para isto, irase

documentando cada práctica nun diario onde se reflectirán os pasos máis importantes da tarefa, incluíndo material fotográfico que asegure o

correcto cumprimento da práctica.

- Exames prácticos: 1 exame por avaliación, e obrigatorio sacar un minimo de 5 sobre 10 para poder facer media.

Requírese a asistencia regular do alumnado á clases e demais actividades programadas. Os alumnos perderán o dereito á avaliación continua

cando teñan un 10% de faltas non xustificadas do total das sesións. No caso de que se produza a perda de avaliacion continua, o alumno so se

presentará os exames finais de recuperación.

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

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

Os alumnos que o rematar o curso teñan algunha unidade suspensa farán un exame daquelas unidades que teñan cunha nota inferior a 5, tanto

teóricas como prácticas
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6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos/as que perdan a avaliación continua terán dereito a un sistema extraordinario de avaliación, composto por varias probas e/ou conxunto

de actividades, no que se comprobe si o alumno/a alcanzou a totalidade das capacidades propostas na programación, no consistindo nunha proba

de contidos mínimos. Este sistema extraordinario de avaliación realizarase antes da sesión de avaliación final.

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

A avaliación da programación farase segundo se establece no programa de seguimento do proceso ensino-aprendizaxe.

Mensualmente farase unha valoración sobre o seguimento da programación.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras semanas do curso é preciso coñecer o nivel do que parte cada alumno. Para iso lévanse a cabo unha proba escrita con preguntas

de nivel básico a cada estudante. Para a súa correpción faise unha posta en común na que o profesor aproveita para observar tamén, as aptitudes

de cada alumno e as relacións interpersoais que se desenvolven no grupo-clase. Ó rematar recóllense as probas que van a servir de referencia na

reunión inicial cos profesores dos distintos módulos do ciclo.

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 do ciclo medio de impresión en

artes gráficas 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 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.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A formación profesional non ten unicamente un enfoque laboral; dentro da filosofía de formación para a vida consideramos que os contidos
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adáptanse á realidade cotiá cando abarcan os tres eidos de formación persoal, social e laboral, de ahí que se busque este enfoque xa especificado

no Proxecto Educativo do centro.

Realizaranse actividades en equipo que fomenten valores como a constancia, a autocrítica, a comunicación, a cooperación, a curiosidade, a

confianza, o diálogo, a autodisciplina, a orde, o respeto, a responsabilidade, a tolerancia, a xenerosidade, e por suposto, a creatividade.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

De cara a febreiro-marzo do 2023 poderase realizar unha visita a Válver e/ou Cdec (Vigo).

10.Outros apartados

10.1) AVALIACION INICIAL

Farase unha avaliación inicial para ver o nivel dos coñecementos de cada alumno

- 15 -


