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

IDENTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN:

· Centro educativo e ciclo formativo: A presente programación didáctica correspondese co módulo formativo, Imposición e obtención dixital da

forma impresora do Ciclo Medio de Preimpresión Dixital que se imparte no CIFP Compostela, en Santiago de Compostela, regulado polo Decreto

224/2012, do 18 de outubro, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en

preimpresión dixital.

·Módulo profesional: O desenvolvemento deste módulo trátase en 105 horas en sesións de 60 minutos, distribuídas en 5 sesións semanais o longo

do curso.

CONCRECIÓN DO CURRÍCULO:

· Características do centro: O CIFP Compostela é un centro integrado de formación profesional, trátase dun centro público dependente da

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. A súa oferta educativa engloba formación regrada (ciclos formativos de grao

básico, grao medio e grao superior de diversas familias profesionais), formación a distancia, FP Dual así como acreditación de competencias

profesionais e probas libres de algunhas das familias profesionais da oferta educativa. O centro pertence a rede de centros integrados de Galicia.

Na actualidade o CIFP Compostela conta con moitas empresas, que colaboran acollendo estudantes para a realización do módulo de formación en

centros de traballo (FCT). Dentro destas, temos empresas con actividades: Editoriais, axencias de publicidade e deseño gráfico, prensa, talleres de

preimpresión e imprentas. O centro conta con amplas numerosas e amplas dependencias entre elas unha biblioteca con recursos bibliográficos con

máis de 100 títulos de Artes Gráficas.

· Características do ámbito produtivo:

A industria do papel e das artes gráficas e reprodución de soportes gravados en Galicia no ano 2019 conta conta con 49 empresas relacionadas

coa industria do papel e 921 relacionadas coa reprodución de soportes gravados, o que fan un total de 970 empresas en Galicia.

As provincias de A Coruña e Pontevedra son as que representan a maior parte das empresas relacionadas coas artes gráficas e reprodución de

soportes gravados abarcando un 94,94%; A Coruña o 46,90%, Pontevedra o 35,39% , seguido de Lugo e Ourense cun 10,42% e 7,27%

respectivamente.

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

elevado, distinguíndose sectores como a imprenta comercial, o envase e o embalaxe.

A cidade de Santiago de Compostela, conta con 102 empresas, un 11,07% na nosa comunidade, as cales están relacionadas coa actividade de

artes gráficas e reprodución de soportes gravados, sendo esta unha das cidades onde existe a oferta formativa do ciclo formativo de preimpresión

dixital.

En función do sistema de impresión, o offset é o que máis representa da capacidade produtiva de toda Galicia, seguida da impresión dixital de

pequeno e gran formato seguidamente da serigrafía. A tecnoloxía dixital é a que esta experimentando un maior crecemento da súa produción

xunto coa serigrafía, cada vez con medios de produción máis avanzados coa última tecnoloxía do mercado. Cabe destacar tamén que

maioritariamente utilizanse soportes papeleiros adicados a imprenta comercial, o envase e o embalaxe pero cada vez cobran máis protagonismo a

utilización de soportes non papeleiros e pouco absorventes como poden ser soportes plásticos ou os soportes metálicos.

As industrias de artes gráficas levan apróximadamente unha década sufrindo numerosos cambios no proceso gráfico e no seu proceso de

produción. As novas tecnoloxías introducidas no sector avanzan a gran velocidade reducindo custos e tempos de entrega. A dixitalización nos

procesos xa é unha realidade para levar a cabo o produto gráfico e por iso necesitase dun persoal moi cualificado, cunha formación acorde ao seu

posto de traballo sen descoidar o funcionamento de todas as partes que conforman o proceso gráfico e por ende, persoal que se integre fácilmente

nun traballo en equipo e capaz de resolver os problemas que surxen na vida laboral.

En relación a este ciclo formativo e máis concretamente a este módulo, tratamento de textos, trátase de capacitar ao alumnado para que sexa

quen de tratar os textos en función da maquetación dun produto gráfico e en función do sistema de impresión utilizado.

· Características do alumnado:
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O alumnado é moi heteroxéneo dado as súas procedencias xeográficas, normalmente nun entorno no que se mesturan a orixe rural e a urbana, e

de distintas procedencias culturais.

Espazos específicos para o ciclo: A aula do ciclo medio de preimpresión dixital e máis concretamente do módulo de tratamento de textos está

formado por 22 equipo con sistema operativo windows coectados en rede cun servidor, videoproxector, pantalla de proxeción, impresora Xerox

docucolor 250 con Fiery (formato A3) , impresora láser...

Recursos online: O talleres do módulo dispoñen de internet.. (Os problemas de conexión fan que sexa pouco operativa).

· Contexto profesional:

As persoas que obteñan este título exercerán a súa actividade en empresas de artes gráficas, prensa, editoriais, comunicación, publicidade,

servizos gráficos e de publicacións multimedia, ou en calquera sector produtivo cuxas empresas requiran un departamento de preimpresión dixital

que poida ter sección de dixitalización de imaxes, realización de publicacións electrónicas, tratamento de textos e imaxes, compaxinación e

maquetaxe, imposición de páxinas, obtención dixital de formas impresoras e impresión dixital.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes: Técnico/a en preimpresión, técnico/a en tratamento de textos, técnico/a

en tratamento de imaxes, maquetador/ora compaxinador/ora dixital, técnico/a en publicacións electrónicas e multimedia, preparador/ora de

ficheiros dixitais, escanista/especialista de cor, técnico/a en imposición dixital, operador/ora de equipamentos de filmación de computador a

prancha (computer to plate - CTP), operador/ora de equipamentos de filmación de computador a pantalla (computer to screen - CTS), operador/ora

de equipamentos de filmación de computador a fotopolímero (computer to photopolymer - CTP), técnico/a en impresión dixital.

· Perfil profesional:

O perfil profesional do título de técnico en preimpresión dixital 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.

· Prospectiva do título no sector ou nos sectores:

1. Os procesos produtivos dentro da preimpresión dixitalizáronse totalmente no referente ao tratamento de textos, imaxes, compaxinación,

imposición e obtención da forma impresora, e ampliaron o seu campo cara á publicación electrónica e a impresión dixital, co que se determinou

que o perfil de técnico en preimpresión dixital se fixera máis variado e complexo, e requira unha continua adaptación ás novas tecnoloxías.

2. As fases do proceso de preimpresión, de dixitalización, de tratamento de textos e imaxes, e de maquetaxe son as que menos cambios sufriron,

xa que se dixitalizaran anteriormente, pero cómpre ter en conta a súa maior complexidade en función da saída final do documento.

3. A verificación de ficheiros converteuse nunha necesidade técnica, xa que undos grandes problemas actuais da preimpresión é que os ficheiros

dixitais teñenque ser compatibles co proceso dixital que se lles vaia aplicar, e que logo de modificados ou creados hai que dotar os documentos

dixitais dun formato final adecuado para os sucesivos procesos.

4. As publicacións electrónicas en todas as súas versións son a maior aposta defuturo dentro do perfil do título de preimpresión dixital, xa que se

nun principio acreación deste tipo de páxinas se vinculou con outros sectores, realízanse cada vez máis en empresas de servizos gráficos onde o

persoal preimpresor pode traballar con textos, imaxes, ilustracións, son, e vídeos como elementos de confección gráfica, independentemente do

soporte de saída final.

5. A imposición dixital coa necesidade dunha correcta verificación de ficheiros existe desde hai uns anos, obtendo fotolitos, pero a traxectoria das

empresas gráficas permite pensar nunha rápida desaparición do fotolito, polo que a imposición dixital se presenta con saída unicamente a sistemas

CTP.

6. Os sistemas CTP están a estenderse con gran rapidez pola industria gráfica,de tal maneira que os equipamentos CTP, do computador á

prancha (computer to plate), CTS, do computador á pantalla (computer to screen), e CTP, do computador ao fotopolímero (computer to

photopolymer), os tres grandes sistemas de impresión que necesitan obtención de forma impresora, vaian ser os que predominen nun futuro

próximo, eliminando pasos, materiais intermedios e deficiencias.

7. O proceso de impresión dixital é un sistema novo con gran crecemento, nomeadamente indicado para tiradas curtas e edicións baixo demanda,

coa posibilidade de utilizar unha gran variedade de soportes. Na actualidade está limitado técnicamente pola súa velocidade de impresión.
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8. Os cambios tecnolóxicos e os novos procedementos produtivos nas empresas demandan profesionais con permanente actualización e con

actitudes favorables á aprendizaxe ao longo da vida, á autoformación e á responsabilidade.
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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 RA1. Determina o formato da forma impresora e a imposición que se vai a realizar, para o que analiza as
características do produto gráfico e as da maquinaría de impresión e postimpresión.

Formas Impresoras 5 10

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

O trazado 15 15

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

A imposición 30 20

4 RA4. Configura o RIP controlador do CTP, considerando os parámetros de tramado, resolución e liñatura,
calibrando mediante cuñas de linealización e aparellos de medición.

Computer To Plate e
RIP

6 5

5 RA5. Realiza o mantemento e a limpeza do CTP e a procesadora, controlando o seu funcionamento e
aplicando normas de prevención, seguridade e protección ambiental.

Mantemento de uteis e
maquinaria

5 10

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

Obtención da forma
impresora offset

18 15

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

Obtención da forma
impresora flexográfica

8 10

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

Obtención da forma
impresora serigráfica

18 15
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Formas Impresoras 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Determina o formato da forma impresora e a imposición que se vaia realizar, para o que analiza as características do produto gráfico e as da maquinaria de
impresión e postimpresión. 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 validez dos ficheiros recibidos (formato e número de páxinas, marxes de sangue, etc.) e a súa correspondencia coa orde de traballo do exercicio proposto.

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

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

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

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

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

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

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

4.1.e) Contidos

Contidos

 Características das formas impresoras dos sistemas de impresión: offset, flexografía, serigrafía e tampografía.

 0Tipos de retiración: normal e á viravolta. Branco e retiración na mesma cara (tira-retira).

  Características do software de imposición.

 Formato e marxes da forma impresora: marxes de entrada e saída (pinza e contrapinza).

 Superficie (ou mancha) útil de impresión.

 Branco de pinzas.

 Trazado no proceso de imposición.

 Sinaturas e pregos.

 Casamentos regulares, irregulares e combinados.

 Resolución de casamentos.

 Maquetas ou modelos de encartamento.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 O trazado 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Elabora o trazado, segundo o tipo de produto gráfico, e modifica a súa realización mediante probas impresas e/ou de monitor. 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 Realizouse o trazado segundo o esquema representado na maqueta ou no modelo de encartamento, e establecéronse as dimensións da forma impresora e da páxinas.

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

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

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

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

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

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

4.2.e) Contidos

Contidos

 Perforación no sistema de prerrexistro.

 Tipos de encartadoras: bolsa e coitela.

 Máquinas de alzado e embuchamento.

 Marcas de referencia e información: rexistro, corte e encartamento, costado, alzado, número de prego, cara ou retiración e cor.

 Marxes do trazado: entrerrúas e marxes de sangue.

 Características de elaboración de caixas ou envases: troquelaxe (corte e fendedura), encartamento e pegado.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 A imposición 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.e) Contidos

Contidos

 Características dos ficheiros PDF e PS.

 Probas de imposición (ferros).

 Formatos de saída do traballo de imposición.

 Probas de contrato coa clientela.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Computer To Plate e RIP 6

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Configura o RIP controlador do CTP, considerando os parámetros de tramado, resolución e liñatura, calibrando mediante cuñas de linealización e aparellos de
medición. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.e) Contidos

Contidos

 Fluxos de traballo para a obtención da forma.

 0Curvas de ganancia de punto.

  Normativa ISO para offset, flexografía e serigrafía relativa á aplicación de perfís IC.

 RIP controlador e as súas características.

 Carpetas de entrada (hot folders).

 Características do tramado convencional (AM), estocástico (FM) e híbrido.

 Liñatura de trama, forma de punto e inclinación.

 Resolución de saída.

 Linealización ou calibración.

- 9 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cuñas de calibración segundo tipo de formas impresoras e sistema de impresión (offset, flexografía e/ou serigrafía).

 Ganancia de punto en impresión.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento de uteis e maquinaria 5

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Realiza o mantemento e a limpeza do CTP e a procesadora, controlando o seu funcionamento e aplicando normas de prevención, seguridade e protección
ambiental. SI

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

4.5.e) Contidos

Contidos

 Estrutura e tipos de dispositivos CTP de creación da forma impresora: tambor externo, tambor interno e arrastre.

 Emulsións das formas impresoras: positivas e negativas, de fotopolímeros, haluros de prata, térmicas e ablativas.

 Procesadora e as súas partes: revelado, lavado, engomado e secado.

 Produtos químicos para o revelado, segundo o tipo de forma impresora.

 Relación entre a intensidade do láser, a velocidade da procesadora, e a temperatura e a forza do revelador.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Obtención da forma impresora offset 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.e) Contidos

Contidos

 Características e tipos de pranchas offset: segundo o tipo de emulsión (emulsións positivas e negativas; térmicas, de diazocompostos, haluros de prata ou fotopolímeros), segundo a súa
superficie (a nivel, de superficie ou de profundidade) e segundo o seu
 Características dos CTP para offset: tambor interno, externo ou capstan; láser IR ou violeta.

 Tecnoloxía inkjet para offset.

 Produtos químicos para o procesamento da prancha offset: revelador e goma. Variables do revelador.

 Control de calidade das pranchas offset: punto mínimo imprimible, ausencia de veo, achandamento e perforación.

 Normas de seguridade ambiental referidas á reciclaxe de residuos.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Obtención da forma impresora flexográfica 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.e) Contidos

Contidos

 Características das formas flexográficas: cauchos e fotopolímeros; pranchas e mangas ou camisas tubulares.

 Características dos CTP para flexografía.

 Fases da exposición por láser de fotopolímeros (sistema ablativo).

 Características das procesadoras de fotopolímeros.

 Control de calidade dos fotopolímeros: profundidade de contragrafismos, e puntos mínimo e máximo reproducibles.

 Normas de seguridade ambiental referidas á reciclaxe de residuos.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Obtención da forma impresora serigráfica 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

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

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

Criterios de avaliación

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

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

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

CA8.4 Configurouse o RIP do CTS segundo a tecnoloxía que se vaia utilizar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8.e) Contidos

Contidos

 Características do sistema de impresión de serigrafía.

 0Normas de seguridade ambiental referidas á reciclaxe de residuos.

 Características da pantalla serigráfica.

 Características dos tipos de tecidos.

 Liñatura de malla.

 Relación entre liñatura de trama e malla.
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Contidos

 Preparación da pantalla de serigrafía.

 Medición da tensión da malla e grosor da capa de emulsión da pantalla.

 Características dos CTP para serigrafía: tecnoloxía de transferencia térmica e tecnoloxía inkjet.

 Fontes de luz UVI.
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A avaliación trátase dunha oportunidade de aprendizaxe e serve para condicionar un estudo intelixente e como axuda para aprender e evitar o

fracaso. Neste marco a avaliación constitúe un elemento esencial no proceso de ensinanza-aprendizaxe co fin de coñecer si o que facemos ten

sentido e podemos lograr os nosos obxectivos.

· MíNIMOS ESIXIBLES:

En canto os mínimos exixibles para acadar a avaliación positiva neste módulo de Imposición e obtención dixital da forma impresora evidenciarán a

consecución dos resultados de aprendizaxe (RA) definidos nas distintas unidades didácticas. Estes mínimos para alcanzar a avaliación positiva

están conformados ademáis de polos resultados de aprendizaxe (RA), polos criterios de avaliación (CA), establecidos como mínimos no apartado

4.c) de cada unidade didáctica, deseñadas a partir dos contidos. Estes mínimos serán a referencia para configurar as probas de recuperación das

partes non superadas, así como as de avaliación extraordinaria e a do alumnado con perda de avaliación contínua ademáis de guiar o

procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

· CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

O alumnado nas modalidades de ensino presencial cumprirá a asistencia ás actividades programadas considerándose perda de avaliación

contínua cando o número de faltas supere o 10% repecto da duración total do módulo, tal e como establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola

que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial. As

normas de organización e funcionamento do centro (NOF) recolle unha ampliación da porcentaxe nun 5% con xustificación. En todo caso o

alumnado non poderá ter máis de un 10% de faltas sen xustificar e un 5% xustificado, e dicir non poderá exceder entre faltas sen xustificar e

xustificadas, un 15% das horas totais do módulo. A notificación en relación a apercebementos e perda da avaliación continua segundo establece o

NOF, será obrigatorio apercibilo previamente cando acade o 6% das faltas de asistencia.

Segundo establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado

das ensinanzas de formación profesional inicial a avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un

carácter contínuo, o cal proporcionará información sobre a marcha da aprendizaxe, este seguemento farase diariamente tanto de xeito

individualizado como nas relacións interpersoais e traballo en grupo segundo os criterios de avaliación establecidos nas distintas unidades

didácticas.

PROBA PRÁCTICA: O 50% da cualificación obterase dun examen práctico. Será necesario acadar o 50% para poder facer media co examen

teórico.

PROBA TEÓRICA: O 20% obterase dun exame teórico, a través de probas escritas tipo test ou preguntas relacionadas cos temas. Será necesario

acadar o 50% para facer media co examen práctico.

TRABALLO DE AULA: O 30% obterase dos traballos realizados na aula, valorandose ademáis a actitude, a participación na aula e o traballo

cooperativo. Deberanse ter entragados todos os traballos de clase para que podan puntuar.

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 mínimos esixibles serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as de avaliación

extraordinaria e a do alumnado con perda de avaliación contínua ademáis de guiar o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

· PROCEDEMENTO PARA AS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:

O alumnado que non supere algunha avaliación do módulo no período ordinario, contan cun período de recuperación extraordinario. A

recuperación dos módulos pendentes realizaranse entre a terceira avaliación parcial e a avaliación final de módulos do primeiro curso que entre

outras actividades destinarase a relización de actividades de recuperación.

Neste período levaranse a cabo as actividades de recuperación elaboradas partindo dos resultados de aprendizaxe (RA) non acadados,
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configurados polos criterios de avaliación (CA), ademais das correspondentes probas prácticas e teóricas. Estas probas consisitirán na avaliación

de aqueles obxectivos en termos de resultados de aprendizaxe (RA) non acadados, configurados polos criterios de avaliación (CA)

correspondentes e establecidos como mínimos asociados as actividades das unidades didácticas.

No suposto de que o alumnado promocione de curso con este módulo pendente, o alumnado será informado das actividades programadas para a

súa recuperación, así como o período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación

parcial previa á realización da FCT en periodo ordinario.

O alumnado de segundo curso que non poda acceder á FCT no periodo ordinario por ter este módulo pendente poderá recuperalo nese mesmo

período. Para este fin, asignarase unha serie de actividades de recuperación, con indicación expresa da data final en que serán avaliados.

En ambos casos realizarase un informe de avaliación individualizado. (MD.75.AVA.01 do procedemento de avaliación PR.75.AVA.01).

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

A avaliación realízase so longo de todo o proceso formativo do alumnado, tendo un caracter contínuo. Por este motivo, nas modalidades de ensino

presencial cumprirá a asistencia do alumnado ás actividades programadas.

Para o alumnado que perdese o dereito á avaliación contínua co cal, por razóns de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos

de avaliación previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación previa á avaliación

final de módulos correspondente, segundo se recolle no artigo 25.5 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a

avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, onde se avaliarán de aqueles obxectivos en

termos de resultados de aprendizaxe (RA), configurados polos criterios de avaliación (CA) correspondentes e establecidos como mínimos

asociados as actividades das unidades didácticas.

Os mínimos esixibles serán a referencia para configurar as probas de recuperación das partes non superadas, así como as de avaliación

extraordinaria e a do alumnado con perda de avaliación contínua ademáis de guiar o procedemento de avaliación ordinaria do módulo.

· ALUMNADO CON PERDA DE DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA:

Os alumnado con perda de dereito a avaliación continua (PD) deben facer unha proba práctica e teórica en Xuño, onde teñen que demostrar os

mínimos exixibles establecidos nesta programación.

Os alumnado con perda de dereito a avaliación continua terá dereito a un proba de avaliación extraordinaria, composto por dúas probas; unha

proba práctica e outra teórica, no que se comprobará si o alumnado alcanzou os mínimos esixibles propostos na programación.

Esta proba de avaliación extraordinaria realizarase no período dende a terceira avaliación ata antes da sesión de avaliación final.

PROBA PRÁCTICA: A proba práctica que terá un peso do 70%, sendo necesario acadar o 50% para sumar coa proba teórica.

PROBA TEÓRICA: A proba teórica terá un peso do 30%, sendo necesario acadar o 50% para facer media coa proba práctica.

As actividades propostas para estas probas serán similares as realizadas ao longo do curso na aula/taller.

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

O profesorado avaliará, de xeito individual e en equipo, tanto as aprendizaxes do alumnado como a súa propia práctica docente segundo recolle o

artigo 48o.1 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de

Galicia.

Para iso e necesario contrastar a información suministrada pola avaliación do alumnado cos obxectivos plantexados e as accións didácticas

deseñadas para alcanzalos.

A avaliación do proceso de ensinanza permite tamén detectar outros tipos de necesidades ou recursos (humanos e materiais, de formación, de

infraestructura, e.tc.) e racionalizar o seu uso.

Por outra a banda, a avaliación do equipo docente no seu conxunto permite detectar factores relacionados coa coordinación, as relacións
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personais, o ambiente de traballo, aspectos organizativos; todos eles moi significados e relacionados co funcionamento do centro.

No artigo 23.5 da ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial establece que o departamento realizará cunha frecuencia mínima mensual, o seguimento das

programacións de cada módulo, no cal se reflectirá o grao de cumprimento con respecto á programación e a xustificación razoada no caso de

desviacións. A programación será revisada ao inicio de cada curso académico á vista da experiencia do curso anterior e outras circunstancias é

entregaráse unha memoria ó final de curso. O referido seguimento e revisión constará nas correspondentes actas do departamento ou, de ser o

caso, do equipo docente do ciclo.

Para o seguemento mensual utilizaráse o modelo (MD.75.PRO.03) do procedemento de programación (PR.75.PRO.01) que se entregará a

xefatura de departamento, xa que dito seguimento e revisión deberá constar nas correspontes actas do departamento.

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).

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Na primeira semana do curso realizaráse unha avaliación inicial, xa que como establece o Decreto 229/2011, de 7 de decembro, esta avaliación

constitúe un factor preventivo por excelencia na atención a diversidade, en xeral, e en atención ó alumnado con necesidade específica de apoio

educativo, en particular. Esta avaliación tratará de recabar datos sobre o alumnado: etapas e estudos académicos cursados anteriormente,

experiencia profesional previa ou coñecementos previos da mateira ou sector polo que cursa a formación, competencias comunicativas

relacionadas coas competencias lingüísticas e paralingüísticas, autonomía persoal ou alumnado en situacións de risco social ou socio-económico

co fin de poder detectar e intervir a tempo situacións de atención especial ou alumnado con necesidades específicas.especiais.(NEE). Tal e como

establece a ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das

ensinanzas de formación profesional inicial. Tras esta avaliación inicial ó alumnado, o equipo docente realizará unha reunión de avaliación inicial

sobre o alumnado co obxecto de coñecer as características e a formación previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas

capacidades servindo para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional correspondente. Esta avaliación inicial en ningún caso

comportará cualificación para o alumnado.

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

O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade

Autónoma de Galicia, no art.3, podemos apreciar que se entende por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como

finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos de aprendizaxe, motivación, intereses e situacións

sociais e culturais de todo o alumnado e no art. 7, apreciamos que se entende por medidas de atención á diversidade aquelas actuacións,

estratexias e/ou programas destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado. Estas medidas

clasifícanse en ordinarias e extraordinarias e recóllense no Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro.

Para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados tomaranse medidas extraordinarias tal e como recolle o DECRETO

229/2011, do 7 de Decembro citado anteriormente xa que neste caso comtemplase unha situación pola cal debemos proceder a unha alteración

significativa dos obxectivos, e polo tanto o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que poden requerir modificacións

significativas do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo. Neste eido para a aplicación destas medidas

extraordinarias necesitarase un informe xustificativo do servicio de orientación e a autorización do centro educativo, do servizo de inspección

educativa, da xefatura territoral ou da dirección xeral que proceda.

Tal e como establece a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) no artigo 71.2, corresponde as

Administracións educativas asegurar os recursos necesarios para que os alumnos e alumnas que requiran unha atención educativa diferente a

ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH, polas súas altas capacidades
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intelectuais, por incorporarse tarde ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan alcanzar o máximo

desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para todo o alumnado.»

As medidas tratáranse de levar a cabo na aula ordinaria coa axuda do departamento de orientación e profesorado especialista co fin de estudar as

medidas e adaptacións por parte do docente na aula ordinaria e o visto bó do departamento de orientación, podendo establecer en colaboración as

medidas máis oportunas a cada caso concreto.

Cando na aula temos alumnado con necedidades específicas de apoio educativo debemos levar a cabo as denominadas adaptacións curriculares,

as cales tratan de adaptar en maior ou menor medida a programación ou unidade didáctica para algúns alumnos. As medidas adoptadas para

atender a diversidade dentro da Formación Profesional non poden supoñer unha adaptación curricular significativa, xa que afectaría as

competencias profesionais, persoais e sociais necesarias para obter o título do ciclo formativo. Polo tanto, as adaptacións curriculares só poderan

afectar os elementos curriculares de acceso e os elementos curriculares básicos.

· Nas adaptacións de elementos curriculares de acceso, tratase da adaptación do centro e da aula as condicións do alumnado (equipos de

ampliación de sonido, supresión de barreiras arquitectónicas, elementos materiais a utilizar polo alumnado). No caso do alumnado que presente

algunha discapacidade física, o módulo non supón o densenvolvemento de habilidades técnicas máis alá do manexo dun ordenador, polo que

apenas se ve afectado por este tipo de discapacidades. Para este alumnado, as adaptacións afectarían exclusivamente a, no caso que se requira,

a temporalización, podendo ofrecerlle máis tempo que o resto de compañeiros para realizar as tarefas de aula e de xeito especial nas avaliacións,

contemplarase a posibilidade de flexibilizar o tempo e/ou os espazos, favorecendo o remate das tarefas.

· Nas adaptacións dos elementos curriculares básicos, tratarase a metodoloxía didáctica, as actividades e a priorización e temporalizaicón na

consecuación dos obxectivos.

Unha metodoloxía que favoreza a aprendizaxe de todo o alumnado na súa diversidade, prestando especial atención a organización dos espazos e

os tempos.

A metodoloxía estará baseada entre outras cousas nos principios da aprendizaxe constructivista e cooperativo, dous conceptos fundamentais no

momento de atender a diversidade, xa que fan que o alumnado sexa o protagonista do seu propio proceso de aprendizaxe. Para iso, levaranse a

cabo as seguintes actuacións:

· Efectuarase unha proba inicial: Para poder partir dos coñecementos previos.

· Plantearánse actividades abertas para que cada alumno/a as realice segundo as súas posibilidades e actividades con gradación de dificultade

para adaptalas en función das capacidades.

· Tarefas de aprendizaxe por proxectos e situacións de aprendizaxe cooperativo.

· Actividades de ampliación para o alumnado que presente ritmos máis elevados de aprendizaxe ós que se lle esixirá unha maior profundización na

materia a través de actividades que permitan desenvolver capacidades investigativas e de razoamento co fin de que non perdan a motivación.

· Actividades de reforzo para o alumnado que teña un menor nivel de partida de algúns coñementos e axudar a recuperación das partes

suspensas.

· Proporcionar atención individualizada o alumnado

· Seleccionar materiais que podan ser utilizados polo alumnado, destacando o papel das TIC.

· Facer fincapé en todo momento nos logros conseguidos polo alumnado fomentando motivación e autoestima.

· Favorecer a autonomía do alumnado

Na distribución de espazos e tempos, organizaráse o espazo de tal maneira que o alumnado con maiores dificultades de aprendizaxe se sitúe máis

próximo ó profesorado co fin de interactuar con eles con maior facilidade prensentando un maior nivel de atención e apoio o longo do

desenvolvemento do módulo.

En canto os tempos, podemos ser flexibles na realización de certas tarefas, o alumnado con maiores problemas a hora de executalas poden

apoiarse na experiencia ou resultados de outros compañeiros/as que xa o fixeran con anterioridade.

9. Aspectos transversais
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9.a) Programación da educación en valores

Tal e como recolle a Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) no preámbulo XIV, un dos principios

nos que se inspira o Sistema Educativo Español é a transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a

responsabilidade, a ciudadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar

calquera tipo de discriminación.

É importante salientar que ao longo do módulo se traballará coa educación en valores non só a través do traballo con actitudes recollidas no

curriculo do módulo, senón a través de distintos contidos inherentes ao noso traballo de aula/taller, para este módulo podemos destacar:

· Fomento da lingua galega: No fomento e uso da lingua galega, trataráse de fomentar e facer uso da lingua galega, a nosa cultura e tradicións en

todolos eidos, co fin de poñer en valor a nosa lingua, o patrimonio oral e arquitectónico. O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo

no ensino non universitario de Galicia establece que O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua propia de

Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito de coñecelos e usalos. Así mesmo, establece

que os poderes públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e que disporán dos

medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.

· Educación inclusiva: Fomentarase a educación inclusiva tratando de ofrecer axuda a todas aquelas persoas que por circunstancias socio-

económicas ou en risco de exclusión social a incorporación o sistema educativo co obxecto de ser respectadas e tratando de ofrecer ou facilitarlle

unha educación para todos e todas.

· Educación para a saúde: A educación para a saúde e algo fundamental nas nosas vidas e para iso fomentarase un estilo de vida activo,

alimentación sana e hábitos de hixiene persoal. A actividade física é algo esencial co fin de previr problemas de saúde xunto cunhas boas

condicións hixiénicas de saúde persoal e hábitos alimenticios saudables.

· Educación sexual: A educación sexual trataráse a través de campañas de sensibilización facendo o alumnado consciente das enfermidades de

transmisión sexual e a necesidade de actuar con seguridade e prevención ante os distintos escenarios polos que se desenvolven este colectivo en

fase de adolescencia.

· 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.

·Fomento do uso das T.I.C: Ante os avances tecnolóxicos, os sistemas de automatización e a transición tecnolóxica de numerosos recursos da

vida diaria trataremos de fomentar as tecnoloxías da información e comunicación (TIC), maís alá de adquirir a destreza no manexo de equipos

informáticos, dado que nos últimos anos o colectivo que se incorpora o mundo laboral son ¿nativos dixitais¿.

· Espíritu e iniciativa emprendedora: Considerando que o espíritu emprendedor, a innovación e investigación debe trascender do ámbito

empresarial e ser sinónimo de ter iniciativa e creatividade. O alumnado debe desenvolver un pensamento crítico que permita identificar e xustificar

os puntos fortes e debiles dun contido ou traballo, sexa este realizado por eles mesmos ou por terceiros, favorecendo así a curiosidade e a

investigación. Serán capaces de xerar contidos novos e innovadores, buscar recursos e medios necesarios para poder levar estas novas ideas a

práctica, dotando así os seus proxectos de coherencia e realidade.

· 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, insistindo 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 ocular ou visual nun sistema educativo e laboral onde os ordenadores toman cada día un papel máis importante, 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 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, etc)

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

· Formación permanente: Cabe destacar a formación permanente do alumnado por iso faremos fincapé na aprendizaxe o longo da vida, podendo

facilitar así a reciclaxe de contidos e adaptación a novas formas de produción así como prácticas e talleres onde se poña en valor a capacidade e

relacións de traballo en grupo.

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.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

O alumnado necesita ter contacto co sector polo que se está formando, por iso considerase de gran importancia que polo menos haxa unha saída

do centro cada trimestre. Estas saídas poderanse facer a empresas, papeleiras, congresos, feiras de mostras, industrias gráficas de medio ou gran

tamaño, citas ou charlas con organizacións ou entidades relacionadas co sector das artes gráficas. Ademáis de coñecer outros espazos e recursos

utilizados, estas saídas teñen unha función socializadora no grupo fora do entorno formativo onde o longo das mesmas compartense experiencias

e vivencias que a cotío non xorden.

Estas saídas consistirán en visitar os departamentos de preimpresión, impresión e postimpresión, podendo achegar dende unha perspectiva real e

contextualizada as diferentes fases do proceso gráfico podendo coñecer a tecnoloxía máis punteira e os desenvolvementos tecnolóxicos cos cales

non se pode contar nas instalacións onde se imparten os ciclos debido ó seu elevado custo tanto de mantemento como de adquisición. Este curso

tratarase de levar a cabo algunhas saídas seguindo as propostas do departamento de AA.GG do CIFP Compostela para 2º de ciclo medio de

preimpresión dixital,  contemplandose as seguintes propostas de saídas:

En Outubro-Novembro de 2022:

· Tórculo, situada en Santiago de Compostela

· Museo do pobo galego, situado en Santiago de Compostela

En Xaneiro-Febreiro de 2023:

· Coreti, situada en Bergondo, A Coruña

· Uniter, situada en Carral, A Coruña

En Abril-Maio de 2023:

·Feira Madrid/Barcelona. Visita técnica

As actividades extraescolares non presentan un carácter obrigatorio, por ende fomentaremos que estas saídas procuren ter a máxima aceptación e

curiosidade coa finalidade de que acuda todo o grupo. Estas saídas levanse a cabo normalmente co alumnado que curse outros módulos da

mesma familia profesional, rentabilizando así os medios e promovendo a convivencia.

10.Outros apartados

10.1) Avaliación inicial

Na primeira semana realizase un cuestinario da avaliación inicial, que logo se eleva a reunión de avaliación inicial.

Durante o curso os contidos relacionados con cada unidade didáctica do módulo, actividades e tarefas atoparanse aloxados na aula virtual

existente no CIFP Compostela. As actividades e tarefas relacionadas co módulo serán entregadas a través da aula virtual na data expresamente

indicada. A ausencia de entrega dos traballos está reflexada no punto 5 da presente programación. A concesión de unha prórroga será

debidamente xustificada coa documentación pertinente derivada da súa ausencia na aula.

Terán que ter cada un un ordenador e programas axeitados para poder seguir a programación. A plataforma de comunicación entre profesorado e

alumnado será o correo electrónico ou a mensaxería da aula virtual.
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