
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 Deseño e xestión da produción gráfica Ciclos
formativos de
grao superior

CSARG01Artes gráficas Réxime de
adultos

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1540 Organización dos procesos de impresión gráfica 62022/2023 227227

MP1540_13 Xestión do proceso de impresión 62022/2023 8989

MP1540_23 Organización e control do proceso de impresión 62022/2023 108108

MP1540_33 Mantemento e prevención de riscos no proceso de impresión 62022/2023 3030

(*) 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

Esta programación realízase para o módulo Organización dos procesos de impresión gráfica, pertencente ao Ciclo formativo de Deseño e Xestión

da producción gráfica

introducindo as adapatacións necesarias para adecuar a docencia a tipoloxia do alumnado e as características do contorno sociocultural do Cifp

Compostela.

A industria das Artes Gráficas en Galicia agrupa na actualidade máis de 1.000 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, a maior parte dos locais están situados

en A Coruña, seguido en orde de importancia por Pontevedra.

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

de afiliación a Seguridade Social é superior a media galega dos últimos anos.

Polo que respecta o soporte tecnolóxico para o desenvolvemento da actividade gráfica o 67% 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 (26%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cun porcentaxe do 18%.

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

previsto aumentar a súa actividade coas tecnoloxías que utilizan.

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

importante destacar que nesta comarca e nas limítrofes (Rías baixas) está asentada unha porcentaxe moi 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

elevado, 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 moita importancia en Galicia o sector metalgráfico que traballa

soportes metálicos.

Nas serigráficas, de ampla implantación nos arredores do centro, realízanse todo tipo de produtos gráficos en soportes téxtiles, plásticos, papel,

vidro, etc..

Para tan ampla variedade de soportes e necesaria a utilización de unha ampla variedade de tintas de composición, propiedades e características

moi distintas.

Tipoloxía do alumnado: A tipoloxía do alumnado é moi heteroxénea ao ter distintas procedencias xeográficas, normalmente nun entorno no que se

mesturan a orixe rural e

a urbana, e con distintas vagaxes culturais.

Espazos específicos e quipamento para o ciclo: Taller de Impresión offset, flexografía e serigrafía .

Taller dotado con: maquinaria de impresión e proxector.
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Aula teórica con acceso a internet e aos diversos programas de edición e tratamento de imaxe de Adobe e semellantes.
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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 Aplicar procedementos de prevención de riscos e protección ambiental, avalía as situacións de risco e xestiona
as medidas que se presentan máis adoito na súa actividade profesional

Aplicación da
prevención de riscos
laborais e de
protección
mediambiental

15 3

2 Establecer os plans de revisión, mantemento e calibración de equipamentos e ferramentas do departamento de
impresión, asegurando as condicións óptimas de funcionamento

Revisión, mantemento
e calibrado dos
diferentes equipos de
impresión.

15 7

3 Elixir o sistema de impresión axeitado para o traballoElección do sistema
de impresión

8 1

4 Crear e cumprimentar correctamente ordes de traballo para unha correcta concreción do mesmoCreación e
cumprimentación de
ordes de traballo

10 2

5 Preparar e elixir de forma correcta os materiais a utilizar na tiradaPreparación de
materiais para a
impresión

10 5

6 Axustar a entrada e saída do papel na máquina de impresiónAxustes do paso do
papel

20 12

7 Axustar o equilibrio auga-tinta, contrrolar os valores densitométricos e conseguir a proba OK para realizar a
tirada

Consecución da proba
OK

41 20

8 Imprimir traballos téxtiles a varias cores en masa e tramas  sinxelasImpresión téxtil 23 10

9 Imprimir traballos en masa a 1 e 2 tintas con axustes e  entoación sinxelasImpresión de traballos
en masa

30 15

10 Imprimir traballos tramados en catricromía con axustes e  entoacións complexasImpresión de traballos
tramados

55 25
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Aplicación da prevención de riscos laborais e de protección mediambiental 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Aplica procedementos de prevención de riscos e protección ambiental, avalía as situacións de risco e xestiona as medidas que se presentan máis adoito na
súa actividade profesional SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Interpretáronse os plans de prevención de riscos laborais e de protección ambiental en empresas de impresión

CA2.2 Aplicáronse as técnicas de identificación e avaliación elementais de riscos laborais e ambientais vinculadas ás condicións de traballo nos procesos produtivos de impresión

CA2.3 Verificáronse as condicións de seguridade en instalacións, equipamentos e máquinas

CA2.4 Supervisouse o cumprimento das medidas de prevención de riscos laborais en función dos sistemas de impresión

CA2.5 Analizáronse os procedementos de traballo nos procesos de impresión, e establecéronse as medidas preventivas e correctivas apropiadas, e os equipamentos de protección
individual necesarios

CA2.6 Emitíronse os informes detallados dos accidentes ou incidentes producidos

CA2.7 Aplicáronse os procedementos de actuación ante situacións de emerxencia e accidentes laborais e/ou ambientais, segundo as indicacións duns plans de autoprotección dados

CA2.8 Especificáronse as actuacións preventivas vinculadas á revisión médica de todo o persoal de impresión

4.1.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica de equipamentos e máquinas.

 Obxectivos do plan de mantemento.

 Tipos de mantemento: correctivo, preventivo, modificativo e proactivo.

 Xestión do mantemento operativo de máquinas e equipamentos de impresión.

 Software de xestión de mantemento de equipamentos e máquinas de impresión.

 Operacións ou traballos de mantemento en cada máquinas e equipamento de impresión: sistemas de engraxamento, substitución de elementos de desgaste, revisión de dispositivos de
seguridade, etc.
 Organización temporal e espacial do plan de mantemento.

 Fichas do historial de avarías: seguimento. Plans de actuación.

 Política de seguridade nas empresas.

 0Plan de prevención de riscos laborais e de protección ambiental.

  Sistemas de emerxencia.
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Contidos

  Dispositivos de seguridade propios das máquinas: tipos, identificación e localización.

  Documentación e trámites administrativos en materia ambiental.

  Normativa sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo.

  Medidas preventivas e correctivas. Equipamentos de protección individual (EPI) con marca CE.

  Técnicas de investigación de accidentes laborais.

  Protocolos de actuación en situacións de emerxencia.

  Primeiros auxilios.

  Procedementos de evacuación ante situacións de emerxencia.

 Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais.

 0Vixilancia da saúde dos/das traballadores/as.

 Técnicas de prevención e clasificación.

 Custos da seguridade.

 Seguridade e saúde nos procesos de impresión.

 Riscos xerais e a súa prevención.

 Normas fundamentais para a seguridade das máquinas.

 Normativa de seguridade, saúde e protección ambiental aplicable nos procesos de impresión.

 Residuos: tipos; recollida selectiva.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Revisión, mantemento e calibrado dos diferentes equipos de impresión. 15

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Establece os plans de revisión, mantemento e calibración de equipamentos e ferramentas do departamento de impresión, asegurando as condicións óptimas
de funcionamento SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Elaborouse o plan de mantemento das máquinas e dos equipamentos do taller de impresión

CA1.2 Validouse o plan de mantemento mediante as fichas de rexistro e seguimento

CA1.3 Xestionouse a aplicación do plan de actuación para persoal externo de mantemento de equipamentos e maquinaria

CA1.4 Xestionáronse as existencias de pezas, repostos e materiais requiridos no plan de mantemento

CA1.5 Aplicáronse técnicas e métodos de calibración e mantemento de equipamentos de medición e ensaio utilizados nos procesos de impresión

CA1.6 Actualizáronse as fichas de mantemento e calibración

CA1.7 Elaboráronse as propostas para a compra de maquinaria, equipamentos e ferramentas en cumprimento da normativa vixente en materia de seguridade e protección ambiental

4.2.e) Contidos

Contidos

 0Mantemento de cada grupo das máquinas. Protocolo para a limpeza da maquinaria.

  Plans de actuación para a asistencia técnica.

  Métodos para rexistrar os resultados. Documentos do plan de mantemento.

  Maquinaria que cumpre a directiva europea sobre homologación de máquinas con marca CE.

 Estudo individualizado de mantemento de cada máquina.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Elección do sistema de impresión 8

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os recursos humanos, os equipamentos e os materiais nos procesos de impresión, e planifica os procesos de produción en impresión segundo os
requisitos técnicos 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 Avaliouse a información técnica recibida, determináronse os requisitos técnicos necesarios en función do produto, e identificouse o sistema de impresión

CA1.2 Organizouse a planificación na produción de impresión, asignando os recursos humanos, os materiais e os equipamentos necesarios

CA1.3 Organizouse a produción segundo a dispoñibilidade de máquinas e a existencia dos materiais

CA1.4 Organizáronse as operacións necesarias previas á impresión

CA1.5 Comprobáronse as existencias de materiais e as súas características fundamentais en relación coa preparación para a impresión

CA1.6 Comprobouse a viabilidade do plan de produción en función dos datos obtidos nas análises previas

4.3.e) Contidos

Contidos

 Fluxo de traballo para a obtención dun produto impreso.

 0Criterios de selección do sistema de impresión: formato e tipo de máquina en función das características do produto.

  Produtos e mercados asociados aos sistemas de impresión.

  Principais métodos de cálculo de rendemento produtivo de máquinas de impresión.

  Plan de produción: distribución dos recursos humanos.

  Métodos de xestión e control de existencias.

  Aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción. Sistemas MIS/ERP.

 Documentación técnica asociada a un produto dado.

 Principios e características dos principais sistemas de impresión (offset, rotogravado, flexografía, serigrafía, tampografía e impresión dixital).

 Formas impresoras dos sistemas de impresión: procesos de obtención.

 Materias primas, produtos e materiais auxiliares específicos nos sistemas de impresión.

 Comparativa entre os sistemas de impresión: vantaxes e inconvenientes.

 Tipoloxía de máquinas segundo o sistema de impresión.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Creación e cumprimentación de ordes de traballo 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os recursos humanos, os equipamentos e os materiais nos procesos de impresión, e planifica os procesos de produción en impresión segundo os
requisitos técnicos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Avaliouse a información técnica recibida, determináronse os requisitos técnicos necesarios en función do produto, e identificouse o sistema de impresión

CA1.2 Organizouse a planificación na produción de impresión, asignando os recursos humanos, os materiais e os equipamentos necesarios

CA1.3 Organizouse a produción segundo a dispoñibilidade de máquinas e a existencia dos materiais

CA1.4 Organizáronse as operacións necesarias previas á impresión

CA1.5 Comprobáronse as existencias de materiais e as súas características fundamentais en relación coa preparación para a impresión

CA1.6 Comprobouse a viabilidade do plan de produción en función dos datos obtidos nas análises previas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Fluxo de traballo para a obtención dun produto impreso.

 0Criterios de selección do sistema de impresión: formato e tipo de máquina en función das características do produto.

  Produtos e mercados asociados aos sistemas de impresión.

  Principais métodos de cálculo de rendemento produtivo de máquinas de impresión.

  Aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción. Sistemas MIS/ERP.

 Documentación técnica asociada a un produto dado.

 Principios e características dos principais sistemas de impresión (offset, rotogravado, flexografía, serigrafía, tampografía e impresión dixital).

 Formas impresoras dos sistemas de impresión: procesos de obtención.

 Materias primas, produtos e materiais auxiliares específicos nos sistemas de impresión.

 Comparativa entre os sistemas de impresión: vantaxes e inconvenientes.

 Tipoloxía de máquinas segundo o sistema de impresión.

 Configuración dos corpos impresores.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Preparación de materiais para a impresión 10

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os recursos humanos, os equipamentos e os materiais nos procesos de impresión, e planifica os procesos de produción en impresión segundo os
requisitos técnicos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Avaliouse a información técnica recibida, determináronse os requisitos técnicos necesarios en función do produto, e identificouse o sistema de impresión

CA1.2 Organizouse a planificación na produción de impresión, asignando os recursos humanos, os materiais e os equipamentos necesarios

CA1.3 Organizouse a produción segundo a dispoñibilidade de máquinas e a existencia dos materiais

CA1.4 Organizáronse as operacións necesarias previas á impresión

CA1.5 Comprobáronse as existencias de materiais e as súas características fundamentais en relación coa preparación para a impresión

CA1.6 Comprobouse a viabilidade do plan de produción en función dos datos obtidos nas análises previas

4.5.e) Contidos

Contidos

 Fluxo de traballo para a obtención dun produto impreso.

  Aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción. Sistemas MIS/ERP.

 Documentación técnica asociada a un produto dado.

 Principios e características dos principais sistemas de impresión (offset, rotogravado, flexografía, serigrafía, tampografía e impresión dixital).

 Formas impresoras dos sistemas de impresión: procesos de obtención.

 Materias primas, produtos e materiais auxiliares específicos nos sistemas de impresión.

 Comparativa entre os sistemas de impresión: vantaxes e inconvenientes.

 Tipoloxía de máquinas segundo o sistema de impresión.

 Configuración dos corpos impresores.

 Equipamentos e máquinas auxiliares integradas no proceso de impresión.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 Axustes do paso do papel 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os recursos humanos, os equipamentos e os materiais nos procesos de impresión, e planifica os procesos de produción en impresión segundo os
requisitos técnicos 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 Avaliouse a información técnica recibida, determináronse os requisitos técnicos necesarios en función do produto, e identificouse o sistema de impresión

CA1.2 Organizouse a planificación na produción de impresión, asignando os recursos humanos, os materiais e os equipamentos necesarios

CA1.3 Organizouse a produción segundo a dispoñibilidade de máquinas e a existencia dos materiais

CA1.4 Organizáronse as operacións necesarias previas á impresión

CA1.5 Comprobáronse as existencias de materiais e as súas características fundamentais en relación coa preparación para a impresión

CA1.6 Comprobouse a viabilidade do plan de produción en función dos datos obtidos nas análises previas

4.6.e) Contidos

Contidos

  Principais métodos de cálculo de rendemento produtivo de máquinas de impresión.

  Plan de produción: distribución dos recursos humanos.

  Métodos de xestión e control de existencias.

  Aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción. Sistemas MIS/ERP.

 Recepción e validación de probas de cor e probas certificadas (UNE-ISO 12647).

 0Mecanismos de regulación en equipamentos auxiliares.

  Procedementos técnicos de axuste e preparación de máquinas e equipamentos auxiliares.

  Procesos e criterios técnicos de preparación de tintas.

  Procesos para a preparación de soportes segundo as súas características e os sistemas de impresión.

  Revisión do prego previo á tiraxe (rexistro, densidade da tinta, contraste de impresión, trapping, ganancia de estampación, etc.): criterios de validación.

  Equipamentos de control: densitómetro, colorímetro e espectrofotómetro.

  Tiras de control.

 Sistemas e software de xestión da cor.

 Equipamentos de medición e control na xestión da cor.

 Condicións específicas de visualización de probas e mostras.
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Contidos

 Criterios técnicos na fabricación de cores de nova creación.

 Diferenzas de cor. CIELAB.

 Valores delta E (?E). Ecuacións para o cálculo de ?E. Valores límite.

 Test de tolerancias de cor.

 Mecanismos de axuste e regulación nas máquinas de impresión en offset, flexografía, rotogravado, tampografía, impresión dixital e serigrafía.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 Consecución da proba OK 41

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Xestiona os recursos humanos, os equipamentos e os materiais nos procesos de impresión, e planifica os procesos de produción en impresión segundo os
requisitos técnicos SI

RA2 - Xestiona os procesos de impresión, planificando os niveis de produción, os prazos e a calidade establecidos no plan de produción SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Avaliouse a información técnica recibida, determináronse os requisitos técnicos necesarios en función do produto, e identificouse o sistema de impresión

CA1.2 Organizouse a planificación na produción de impresión, asignando os recursos humanos, os materiais e os equipamentos necesarios

CA1.3 Organizouse a produción segundo a dispoñibilidade de máquinas e a existencia dos materiais

CA1.4 Organizáronse as operacións necesarias previas á impresión

CA1.5 Comprobáronse as existencias de materiais e as súas características fundamentais en relación coa preparación para a impresión

CA1.6 Comprobouse a viabilidade do plan de produción en función dos datos obtidos nas análises previas

CA2.1 Identificáronse e rexistráronse as especificacións de cor concretas para un traballo, un rexistro e unha planificación da xestión da cor

CA2.2 Detectáronse os valores cromáticos na fabricación de tintas conforme os tests de tolerancia de cor e valores de delta E

CA2.3 Supervisáronse as operacións de axuste e preparación dos materiais e das máquinas de impresión de acordo co plan de produción

CA2.4 Validáronse as probas previas á tiraxe segundo as condicións técnicas da orde de traballo

CA2.5 Establecéronse os procedementos de reaxuste necesarios para a corrección de desviacións

CA2.6 Establecéronse as condicións de entrega e almacenaxe do produto

CA2.7 Detectáronse os puntos críticos de control durante a tiraxe

CA2.8 Planificouse a periodicidade, os valores de referencia e as tolerancias dos controis no proceso de impresión

CA2.9 Establecéronse os estándares normativos de impresión en función do produto e o sistema de impresión

4.7.e) Contidos

Contidos

  Aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción. Sistemas MIS/ERP.

 Recepción e validación de probas de cor e probas certificadas (UNE-ISO 12647).

  Controis realizados sobre os produtos no proceso de impresión.
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Contidos

  Control de mostras na tiraxe: desviación e variación.

  Tipos de inspeccións.

 0Sistemas de transporte e almacenaxe do produto acabado ou sen acabar.

  Incidencias e defectos máis comúns producidos nos sistemas de impresión: clasificación; solucións.

  Parámetros de control.

  Procedementos de control de calidade en impresión.

  Normativa de calidade do impreso. ISO 12647: offset, prensa, rotogravado, serigrafía, flexografía e sistemas de probas mediante impresión dixital.

  Estándares de impresión segundo normativa vixente.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 Impresión téxtil 23

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Desenvolve os procedementos do plan de calidade en impresión, mantendo os estándares establecidos SI

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

Criterios de avaliación

CA3.1 Planificáronse os procesos de control de calidade nas fases do proceso de impresión

CA3.2 Establecéronse os procedementos escritos de todos os procesos de análise, control e documentación de controis de calidade

CA3.3 Elaboráronse e xestionáronse as fichas de produtos conformes e non conformes

CA3.4 Establecéronse as actuacións consonte o plan de calidade, de rexistro, almacenamento e información a provedores/as para os produtos non conformes

CA3.5 Avaliáronse os resultados dos controis establecidos no plan de calidade, seguindo os estándares establecidos

CA3.6 Aplicáronse medidas correctoras en función dos datos obtidos dos controis do plan de calidade

CA3.7 Elaboráronse as fichas de valoración de provedores/as, en función da calidade do produto impreso, dos seus custos, dos servizos e do comportamento en máquinas

4.8.e) Contidos

Contidos

 Fichas de procedementos ou tarefas dentro do proceso de impresión.

 0Motivación na política de recursos humanos.

  Valoración da adecuación do plan de traballo para cada proceso, e análise da súa adecuación canto a tempos de execución, maquinaria, persoal e procesos auxiliares.

  Principais métodos de valoración e cálculo de rendemento laboral.

  Tipos de conflitos e xeitos de afrontalos.

 Planificación de horario e quendas de produción.

 Software de xestión da produción.

 Rexistro documental das incidencias no plan de produción.

 Accións correctivas.

 Habilidades de comunicación. Tipos de comunicación: clasificacións. Escoita activa. Asertividade.

 Comunicación na empresa.

 Técnicas de motivación laboral.

 Cuestionarios individuais de motivación.
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Contidos

 0Accións de prevención e de corrección.

  Procedemento de valoración de provedores. Fichas de avaliación.

 Marxes para a conformidade dos produtos impresos.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 Impresión de traballos en masa 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla os procesos de impresión, e detecta e identifica as incidencias durante a tiraxe relativas á calidade, aos prazos e aos custos previstos SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Resolvéronse as insuficiencias técnicas imprevistas ou avarías sen que afecte a produción de xeito significativo

CA1.2 Interveuse tecnicamente na corrección de incidencias durante a produción, e identificouse a súa repercusión nos custos previstos

CA1.3 Aplicáronse solucións a problemas relacionados coa forma impresora, as tintas, os soportes e as máquinas durante a tiraxe

CA1.4 Contrastouse o produto acabado conforme a proba autorizada ou valores estándares

CA1.5 Corrixíronse as incidencias do persoal durante os procesos produtivos de impresión

CA1.6 Analizáronse os retrasos na produción para propor melloras nos protocolos de traballo

4.9.e) Contidos

Contidos

 Posibles problemas na regulación das máquinas.

 0Análise estatística de datos de produción.

  Análise de custos asociados aos retrasos na produción: antecedentes.

 Posibles problemas mecánicos durante a tiraxe.

 Fases na realización da tiraxe.

 Posibles insuficiencias das máquinas de impresión durante a tiraxe: alimentación de soporte, presións, entintaxe, rexistro, etc.

 Detección e solucións a problemas relacionados coa forma impresora, a tinta e os soportes de impresión.

 Detección de problemas relacionados coa regulación das máquinas, e a súa solución.

 Validación da produción: rexistro e documentación.

 Control de tempos de produción.

 Detección e solucións a problemas relacionados cos tempos de produción.

 0Accións de prevención e de corrección.

  Procedemento de valoración de provedores. Fichas de avaliación.

 Marxes para a conformidade dos produtos impresos.
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4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 Impresión de traballos tramados 55

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Controla os procesos de impresión, e detecta e identifica as incidencias durante a tiraxe relativas á calidade, aos prazos e aos custos previstos SI

RA2 - Organiza grupos de traballo en impresión e establece as súas funcións, os plans de formación e a comunicación entre eles SI

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

Criterios de avaliación

CA1.1 Resolvéronse as insuficiencias técnicas imprevistas ou avarías sen que afecte a produción de xeito significativo

CA1.2 Interveuse tecnicamente na corrección de incidencias durante a produción, e identificouse a súa repercusión nos custos previstos

CA1.3 Aplicáronse solucións a problemas relacionados coa forma impresora, as tintas, os soportes e as máquinas durante a tiraxe

CA1.4 Contrastouse o produto acabado conforme a proba autorizada ou valores estándares

CA1.5 Corrixíronse as incidencias do persoal durante os procesos produtivos de impresión

CA1.6 Analizáronse os retrasos na produción para propor melloras nos protocolos de traballo

CA2.1 Elaboráronse as instrucións de produción de cada posto

CA2.2 Definiuse a política e os procedementos de comunicación, para fomentar un contorno colaborativo de traballo

CA2.3 Estableceuse a política de motivación do persoal

CA2.4 Elaboráronse os indicadores obxectivos de valoración individual do persoal

CA2.5 Aplicouse un plan de resolución de conflitos entre o persoal do departamento de impresión, utilizando técnicas de mediación

CA2.6 Identificouse o nivel técnico do persoal do departamento de impresión

CA2.7 Estableceuse o plan de formación

4.10.e) Contidos

Contidos

 Posibles problemas na regulación das máquinas.

 0Análise estatística de datos de produción.

  Análise de custos asociados aos retrasos na produción: antecedentes.

 Posibles problemas mecánicos durante a tiraxe.

 Fases na realización da tiraxe.
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Contidos

 Posibles insuficiencias das máquinas de impresión durante a tiraxe: alimentación de soporte, presións, entintaxe, rexistro, etc.

 Detección e solucións a problemas relacionados coa forma impresora, a tinta e os soportes de impresión.

 Detección de problemas relacionados coa regulación das máquinas, e a súa solución.

 Validación da produción: rexistro e documentación.

 Control de tempos de produción.

 Detección e solucións a problemas relacionados cos tempos de produción.

  Procesos para a resolución de problemas: técnicas de mediación.

  Detección de necesidades de formación do persoal do departamento de impresión.

  Sistemas de análise e detección.

  Responsabilidade e autonomía no posto de traballo de impresión.

  Desenvolvemento e aplicación dun plan de formación.

 Planificación estratéxica dos procesos de calidade.

  Procedemento de valoración de provedores. Fichas de avaliación.

 Estándares de aplicación en procesos gráficos.

 Xestión informatizada do plan de control de calidade. Software de control da calidade: tipos e características.

 Plans de control de calidade.

 Deseño de plans e fichas de proceso no control de calidade en impresión.

 Xestión de produtos conformes e non conformes nos procesos de impresión.

 Técnicas estatísticas de control de calidade.

 Análise das causas dos defectos.
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Contidos mínimos esixibles:

A preparación dos materiais do proceso de impresión

- Soportes: procedementos de preparación

- Tintas: características e procedementos de preparación

- Solucións de mollado para offset: características e procedementos de preparación

- Anomalias máis usuais nos materiais preparados; influencia no proceso

- Normas de seguridade e mediambientais e riscos relacionados co uso e a manipulación dos materiais

A determinación do proceso de impresión en offset, flexografía e serigrafía

- Orden de impresión das cores: criterios de determinación

- A velocidade de máquina; relación cos materiais empregados e o producto que queremos obter, criterios de determinación

- Aspectos que afectan á determinación das secuencias e os tempos de realización das operacións

- Criterios de distribución e prioridade dos traballos

- Criterios de selección dos equipos, sistemas e materiais

- Criterios e métodos de valoración da viabilidade dos equipos e materiais

- Organización dos traballos de aprovisionamento, control e saída

- Métodos de alimentación das máquinas e extracción de impresos

- Probas de impresión: criterios de valoración

- Elementos, ferramentas e instrumentos específicos de montaxe, regulación e mantemento das máquinas

- Documentación técnica do proceso e do control: follas do proceso, ordes de fabricación, comunicados do traballo

Viabilidade técnica dos traballos de impresión

- Relacións técnicas na cadea gráfica

- Condicionamentos e limitacións dos procesos de impresión e postimpresión

Control dos parámetros do proceso e de calidade na tiraxe en offset,flexografía e serigrafía

- Densidade e cor de impresos; parámetros que debemos controlar: ¿trapping¿, contraste, etc.

- O soporte na tiraxe; parámetros que debemos revisar

- A forma: estado de conservación

- Tintas, colorantes e aditivos en máquina: parámetros que debemos controlar

- A agua de mollado na máquina offset: parámetros que debemos controlar

- O control de máquina: órganos, elementos e parámetros que debemos controlar

- O impreso acabado: parámetros que debemos controlar

- Pautas, métodos e condicións de inspección e control dos parámetros; criterios de valoración; normas estándares de calidade e elementos de

control estandarizadas

- Os problemas de impresión no proceso: tipos, métodos de identificación, criterios de valoración e repercusión

- Causas das desviacións dos parámetros; métodos de análise das causas

Exame teórico

- O exame teórico poderá constar dunha proba tipo test ou proba de resposta curta ou de ámbalas duas cando pola natureza da materia precisen

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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estas duas modalidades de probas. No caso das preguntas tipo test: tres preguntas mal, restarán unha ben.

Exame práctico

- O exame práctico constará de probas de manexo das máquinas de impresión e a preparación e adecuación dos materias necesarios para a

mesma.

 Axustaría a o procedemento establecido na proba comprobando a sua correcta realización. En cuanto a temporalización, secuenciación e

execución.

- Sólo se realizarán recuperacións do exame práctico na segunda avaliación por ser avaliación continua, xa que entrará toda a materia en tódalas

avaliacións e ó aprobar a segunda aprobarase a primeira automaticamente

Realización dos traballos

Cada alumno/a disporá do material suficiente para a realización dos traballos solicitados. Os traballos deberán ser entregados no prazo solicitado e

acompañados da orde de produción correspondente e debidamente reflectidas e documentandas no diario de prácticas.

Nota media final

O 100% da nota final de cada avaliación calcularase da seguinte forma:

- 30% exame teórico

- 30% exame práctico

- 40% traballos

Unha nota inferior a 3 en calquera exame fará o suspenso automático do módulo, xa que non se fará nota media.

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

- A programación didáctica adaptarase ás necesidades do alumnado. O profesor coordinará a programación e realizará o seguimento diario da súa

aplicación, especialmente nos exercicios ou cuestións prantexadas. Tamén terase en conta as observacións que o resto de docentes fagan nas

reunións de ciclo e/ou nas sesións de avaliación.

- Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto os diferentes ritmos de aprendizaxe que desenvolve cada alumno/a e

ofrécense os recursos básicos coa fin de facilitar as aprendizaxes dos alumnos/as en función das súas necesidades concretas.

- Proponse dúas actividades, secuenciadas no tempo para acadar os obxectivos dentro de cada unha das unidades didácticas:

A primeira, común para todos os alumnos/as, é a de resolver un cuestionario, realizar unha práctica ou ambas opción con fin de asimilar os

contidos e desenvolver as destrezas mínimas da unidade didáctica.

A segunda proponse dependendo de si os alumnos/as acadaron os contidos mínimos ou non:

- No caso de acadar os mínimos esixidos, poderán realizar outro exercicio máis complexo para profundizar nos coñecementos. Os alumnos/as que

non alcanzaron os contidos mínimos ao mesmo tempo que os anteriores, terán que realizar outro exercicio cos contidos máis

detallados, recalcando aqueles conceptos menos claros, e se é posible incluíndo exemplos do contorno (aula, centro, casa...) para que o alumno/a

adquira os resultados de aprendizaxe de forma correcta.

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

PERDA DE AVALIACIÓN CONTÍNUA

a). Para a perda de avaliación continua teranse en conta tanto as faltas xustificadas como as non xustificadas. Ao alumnado de Ciclos Formativos

de grado medio e superior, aplicaráselles o disposto no apartado 3 do artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o
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desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial: "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 pada do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e /abarais 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, establecese para todos

os módulos un máximo dun 10 % para faltas.

b). A comunicación por escrito da situación de perda de avaliación continua levarase a cabo polo titor/a, unha vez superados os límites indicados

no punto anterior.

c). Será obrigatorio apercibilo previamente (un ha vez acadado o 6% das faltas de asistencia) tal e como se contempla na normativa vixente.

d). Estes alumnos ou alumnas non perden en ningún momento o seu dereito de asistencia a clase, aínda que o profesorado poderá non permitir a

realización de determinadas actividades sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmos, ao resto do grupo ou as instalacións.

e). O alumnado que pérdese o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar unha proba extraordinaria de avaliación, previa á avaliación final

de módulos correspondente. Os alumnos que perdan a avaliación continua terán dereito a un sistema extraordinario de avaliación, composto por

unha ou varias probas, que se desenvolverán en varias sesións ou días, no que se comprobará se o alumno/a alcanzou a totalidade das

capacidades propostas na programación.

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

- O exame teórico computará un 25 % da nota final.

- O exame práctico computará un 75 % da nota final.

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

- Considérase que a avaliación da práctica docente, permite recoller información válida sobre os resultados da acción educativa, é indispensable

valorala para que os seus datos sirvan para incentivar ao alumnado.

- Aínda que non hai unha metodoloxía específica para a avaliación docente, o profesor debe identificar as necesidades do alumnado e formular

unha serie de preguntas: cómo aprende mellor e rende máis o alumno? con qué se cansa? qué axuda necesita? qué novos estímulos son

necesarios?

- Unha vez feitas, débese reflexionar e tomar decisións sobre a adecuación ou non das actividades realizadas, e sobre a eficacia da metodoloxía e

recursos tanto persoais como materiais empregados.

- Mellorar o proceso de ensinanza, modificar o plan de actuación deseñado na programación, programar actividades de reforzo específico e

introducir os mecanismos de corrección adecuados, son os obxectivos que se perseguen.

- Como ferramentas para a concreción dos obxectivos cóntase con varios métodos:

- Por un lado coa observación, esta é un método de investigación, utilízase con moita frecuencia na maioría dos modelos de avaliación das labores

académicas do docente.

- Compartir experiencias formais e informais cos meus compañeiros para a solución de problemas conxuntos.

- Lista de control, escala o cuestionario completado polo alumnado.

- É importante coñecer a situación de partida dos alumnos, detectar as dificultades que xurdan e valorar os resultados obtidos.

Farase o seguimento da programación proporcionado pola plataforma mensualmente e ao departamento de calidade.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

O inicio do curso farase unha proba escrita individual que permita obter datos respecto á situación previa e intentar detectar algunha dificultade no

alumno/a.
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O longo dos módulos e antes do inicio de cada un deles verase o punto de partida do alumnado cara a ese novo módulo, ven mediante unha proba

escrita, ven observando as capacidades do alumnado ou mediante coloquio-entrevista.

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

- Esta programación ten un carácter aberto e flexible para poder atender á diversidade de alumnos/as, posibilitando niveis de adaptarse ás

condicións específicas de cada alumno/a, presentando como colectivos específicos os alumnos/as con necesidade educativas especiais, os ben

dotados intelectualmente e os estranxeiros.

- Cando se trate de alumnos/as con necesidade especias de aprendizaxe, será necesario:

- Personalizar o proceso de ensino-aprendizaxe o máximo posible e buscar que os alumnos/as traballen apoiándose uns nos outros co fin de

conseguir suplir as deficiencias de cada un.

- Insistirase nos contidos mínimos e actividades de reforzo.

- Potenciarase a participación do alumno/a e a consecución de pequenos logros como elementos de motivación.

- Por outra parte, cando se trate de alumnos/as que requiran unha atención específica por ter un ritmo máis acelerado de aprendizaxe, podemos

sinalar como actuación xerais:

- Plantexarlles un número adicional de supostos prácticos para facilitar o afundimento 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.

- Evitarlles os exercicios repetitivos e as prácticas superfluas en materias xa analizadas.

- Por último, no caso de que existise algún alumno/a estranxeiro/a habería que tratar con carácter xeral e como elemento previo unha rápida e

eficaz integración no grupo. Para iso como metodoloxía específica podemos sinalar:

- A creación de grupos de traballo nos que se integre o alumno e poida participar como un máis.

- Fomentar actitudes de respecto ás diferenzas individuais. É básico na metodoloxía didáctica que 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 peculiaridades culturais,

todo iso guiado polo sentimento de rexeitamento cara calquera situación xenófoba ou racista.

- Para levar a cabo todas estas actuacións, as actividades de clase deben atender ao traballo en equipo e a axuda recíproca entre os alumnos/as.

Ten que establecerse unha continua comunicación, diálogo, entre profesor e alumno/a a fin de poder adaptar as actividades segundo os

coñecementos de cada un.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

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

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

A educación en valores comprende unha serie de ensinanzas que se deberán apoiar, facendo incapé no fomento de actitudes de respecto ás

diferenzas individuais, é básico que nos equipos de traballo se potencie un ambiente de cordialidade e cooperación, preservando as diferenzas

culturais dos individuos. Esta educación en valores pode abarcar os seguintes ámbitos:

- Educación moral e cívica

- Educación para a paz

- Educación para a saúde

- Educación sexual

- Educación ambiental

- Educación do consumidor
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9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Outubro-Novembro 2022 Visita Tórculo /Museo Pobo Galego

Xaneiro-Febreiro 2023 Visita Coreti/Uniter

Posibilidade de ir  en Abril-Maio 2023 á Feira Madrid/Barcelona. Visita técnica

10.Outros apartados

10.1) Cuestionario de avaliación inicial

Farase un cuestionario para avaliar os coñecementos iniciais do alumnado e ter un punto de partida do módula máis axeitado ao nivel de

coñecemento do grupo, así mesmo como para atopar posibles problemas no alumnado e expoñelos na reunión de avaliación inicial co resto do

profesorado do grupo.
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