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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 (*)

MP1538 Xestión da produción na industria gráfica 42022/2023 140140

MP1538_13 Valoración do proceso de produción 42022/2023 7070

MP1538_23 Planificación e supervisión do proceso de produción 42022/2023 4040

MP1538_33 Xestión da calidade 42022/2023 3030

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

Profesorado asignado ao módulo DANIEL CASTELO GUERRERO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: En revisión
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2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

A industria do papel e as artes aráficas en Galiza agrupa preto dun milleiro de empresas, das que un 95% adícanse a edición, artes gráficas

e reprodución de soportes gravados.

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

orde de importancia por Pontevedra (37,61%).

Acusada atomización das unidades produtivas do sector galego de artes gráficas, tratándose dunha actividade na que operan un elevado número

de empresas pequenas.

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

de

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

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

utilizan tecnoloxía offset. A continuación situase a tecnoloxía dixital de pequeno formato cun (36%) e a de grande formato (26,7%). Cabe destacar

tamén a importante utilización de serigrafía cun porcentaxe do 18,7%.

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. No que respecta a tecnoloxía dixital máis do 70% das empresas que as

empregan

actualmente formúlanse incrementar a súa actividade.

No que repecta os principais soportes empregados seguen a ser os papeleiros, en tódolas 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 productos 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 amplia implantación nos arredores do centro, realizanse todo tipo de produtos gráficos en soportes textiles, plásticos, papel,

vidro...

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

moi distintas.

A hora de elaborar a programación deste módulo tivemos moi en conta, tal como se pode apreciar nas súas páxinas, a de acadar todos os

aspectos da mesma as característica do ambito produtivo expostas anteriormente.
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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 Unidade na que se tratan os tipos e características das empresas gráficas existentes no mercado e as etapas
dun proxecto gráfico

Industria gráfica e
proxecto gráfico

35 25

2 Unidade na que se tratan as características dos diferentes sistemas de impresión, as características dos
procesos de encadernación, soportes, tintas e demáis materiais empregados no proceso gráfico

Proceso gráfico 35 25

3 Unidade na que tratan conceptos relacionados coa planificación da produción como pode ser tipos de
produción, cálculo de productividade e xestión de almacens

Planificación da
produción gráfica

20 14

4 Unidade na que se trata como se de debe levar o control e mantemento durante o proceso productivo evitando
que se produzcan desviacións e incidencias.

 Control e mantemento
do proceso produtivo

20 14

5 Unidade na que se tratan etapas e a organización do control da calidade dunha empresa. Normalización e
certificación. Manual de calidade. Calidade Total. Utilización das diferentes ferramentas de control de calidade
que se empregan para obter produtos que cumpran as especificación técnicas previamente prefixadas.

Xestión de calidade na
produción gráfica

30 22

- 3 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 Industria gráfica e proxecto gráfico 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Valora a viabilidade técnica do produto gráfico, para o que identifica as necesidades da clientela e os recursos técnicos necesarios para definir o proceso de
produción 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 Estableceuse a organización e a funcionalidade das empresas do sector gráfico, e especificouse a súa capacidade e o seu volume de produción

CA1.2 Determinouse a tipoloxía e a funcionalidade dos produtos gráficos

CA1.3 Identificáronse os datos e os recursos necesarios para a reprodución do proxecto gráfico, e rexistráronse na ficha técnica

CA1.4 Avaliouse a viabilidade técnica do proxecto gráfico e comunicáronselle á clientela alternativas de mellora

CA1.5 Valoráronse os materiais utilizados na produción do proxecto gráfico

CA1.6 Determinouse o impacto ambiental do proceso de produción e do ciclo de vida do produto gráfico

CA1.7 Avaliáronse os dereitos de propiedade intelectual e industrial do produto gráfico

4.1.e) Contidos

Contidos

 Industria gráfica: sectores e evolución. Empresa gráfica: clasificación, estrutura organizativa e funcional, e criterios de organización. Produto gráfico: tipos. Ficha técnica: función, estrutura e
desenvolvemento.
 Proxecto gráfico: análise; elementos estruturais, funcionais e estéticos; viabilidade técnica; alternativas.

 Ecodeseño.

 Materiais: tipos; valoración.

 Produtos gráficos especiais: proceso ou materiais específicos; viabilidade; análise.

 Propiedade intelectual. Dereitos de autor e de reprodución.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Proceso gráfico 35

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Establece o fluxo de traballo do proceso gráfico, definindo as especificacións técnicas e materias primas que se vaian utilizar na folla de ruta SI

RA3 - Determina os servizos gráficos que cumpra subcontratar, para o que analiza ofertas e orzamentos de empresas provedoras, segundo as necesidades técnicas
e económicas SI

RA4 - Elabora mediante aplicacións específicas o orzamento do produto gráfico, onde se determinen os custos e as partidas 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 Identificouse o proceso que intervén na produción dun produto gráfico, e recoñecéronse as operacións e os recursos necesarios

CA2.2 Estableceuse o fluxo de traballo e as súas etapas produtivas na folla de ruta, mediante aplicacións informáticas de xestión da produción

CA2.3 Determináronse o sistema de impresión e as operacións de encadernación e transformación

CA2.4 Determináronse as materias primas que se vaian utilizar a partir da análise de especificacións e requisitos do produto gráfico

CA2.5 Definíronse as especificacións técnicas para os procesos de preimpresión, impresión, encadernación e transformación

CA2.6 Revisouse o fluxo de traballo establecido e verificouse o cumprimento dos requisitos do produto gráfico solicitado

CA3.1 Identificáronse os procesos gráficos que, pola súa especificidade ou o seu volume, se deban subcontratar para levar a cabo a produción do produto gráfico

CA3.2 Realizouse a prospección do mercado de provedores de servizos gráficos e clasificouse a información dos seus servizos e as tarifas de prezos

CA3.3 Desenvolveuse unha base de datos coas empresas provedoras de servizos gráficos con criterios económicos, de calidade e capacidade de produción

CA3.4 Solicitáronse as ofertas e os orzamentos ás empresas de servizos gráficos que se vaian subcontratar, establecendo condicións de entrega e recepción de materiais, e posteriormente
revisáronse

CA3.5 Seleccionáronse as empresas provedoras de servizos gráficos

CA3.6 Desenvolveuse a proposta de contratación dos servizos gráficos que cumpra subcontratar con todos os requisitos técnicos

CA4.1 Desenvolvéronse as técnicas utilizadas na valoración de custos e a súa aplicación na realización de orzamentos

CA4.2 Identificáronse todos os conceptos que, de forma directa e indirecta, inciden no custo do produto gráfico

CA4.3 Realizouse a estimación económica dos procesos produtivos internos mediante aplicacións informáticas específicas

CA4.4 Realizouse a estimación económica de materias primas e servizos gráficos que cumpra subcontratar mediante o contacto coas empresas provedoras homologadas

CA4.5 Determináronse os custos fixos e variables dos procesos de produción

CA4.6 Elaborouse mediante aplicacións informáticas específicas o orzamento, onde se establezan as condicións de aceptación
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Criterios de avaliación

CA4.7 Avaliáronse as modificacións do orzamento xurdidas durante a produción que teñan incidencia no prezo ou no prazo de entrega

CA4.8 Detectáronse as desviacións entre os custos orzados e os custos reais de produción, determináronse as causas e propuxéronse medidas correctivas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Proceso gráfico. Etapas do proceso de produción gráfico. Secuencia.

 0Material de cubrición: tipos e procesos de cubrimento.

  Especificacións técnicas de cada fase do proceso gráfico.

  Folla de ruta. Campos: especificacións técnicas, tempos de execución, parámetros de calidade, requisitos ambientais, etc.

  Software de xestión: tipos.

  Fluxo dixital: formatos estándar e aplicación.

 Folla de ruta: función e estrutura.

 Sistema de impresión: tipos (offset, rotogravado, serigrafía, flexografía, tampografía e impresión dixital); esquemas; procesos de impresión.

 Encadernación industrial. Procesos de encadernación.

 Transformacións: procesos (pregado, troquelaxe, fendedura e golpe seco).

 Soportes de impresión: tipos.

 Tintas e vernices de impresión: tipos e procesos de aplicación.

 Formas impresoras: tipos e procesos de obtención.

 Colas e adhesivos: tipos e procesos de aplicación.

 Xestión de compras: obxectivos. Ciclo de compras. Prospección do mercado de provedores. Criterios de procura.

 Certificación de provedores: proceso

 Software comercial e de xestión de compras: tipos (específico e integrado) e características.

 Tarifa de prezos.

 Oferta: función.

 Selección de ofertas e orzamentos de provedores. Toma de decisión con base na calidade, no prazo de aprovisionamento, na cantidade e no prezo.

 Proposta ou petición de compras: función.

 Orzamento: función, estrutura e tipos.

 0Análise das desviacións do proceso produtivo entre custos reais e orzados. Determinación e interpretación das causas.

  Medidas correctivas: tipos

  Proceso de mellora continua.

 Software de orzamentos: tipos e características.

 Cálculo de papel necesario: gramaxe e quilogramos por resma.

- 6 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Contidos

 Cálculo de tinta necesaria.

 Contabilidade de custos: sistemas. Cálculo de custos. Custos fixos e variables. Custos directos e indirectos.

 Asignación de custos. Centros e subcentros de custos.

 Limiar de rendibilidade. Cálculo

 Realización do orzamento: variables; desenvolvemento; determinación de marxes; determinación do prezo de venda ao público e do custo por exemplar. Preparación do orzamento: normas
e características; condicións de aceptación e penalización; tipos.
 Modificación do orzamento: detección, comunicación e aprobación.

- 7 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Planificación da produción gráfica 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Planifica o proceso de produción gráfica, valorando as fases do proceso produtivo, a información técnica do proceso, as cargas de traballo e a optimización de
recursos 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 Definíronse e ordenáronse as tarefas do proceso produtivo no fluxo de traballo, e asignáronselle a cada unha tempos de realización

CA1.2 Xestionouse o proceso de produción seguindo os principios do "lean management"

CA1.3 Programáronse os traballos utilizando aplicacións informáticas de xestión e control da produción

CA1.4 Planificouse a produción, tendo en conta a entrada de traballos e a optimización da produtividade

CA1.5 Asignáronse equipamentos e máquinas tendo en conta e planificando os tempos de produción

CA1.6 Planificouse a existencia de existencias de materias primas no almacén

CA1.7 Coordinouse a disposición de materias primas en máquina co almacén

CA1.8 Planificouse a produción, tendo en conta as datas e os tempos de tránsito do transporte contratado

CA1.9 Planificouse a produción tendo en conta os niveis de capital circulante e de capital inmobilizado

4.3.e) Contidos

Contidos

 Produción: tipos.

 0Xestión de almacéns: obxectivos e tipos.

  Xestión de existencias: modelos. Valoración de existencias. Existencias de seguridade. Punto de pedido

  Xestión do transporte: loxística.

  Distribución comercial: modelos e obxectivos.

  Función financeira. Recursos financeiros: tipos. Fontes de financiamento. Fondo de manobra. Capital inmobilizado.

 Organización do sistema produtivo: obxectivos.

 "Lean management".

 Produtividade: tipos e cálculo.

 Planificación e control da produción: tipos, funcións e etapas. Ficha de planificación: función, estrutura e desenvolvemento. Diagramas Gantt: función, estrutura e desenvolvemento.

 Programación de traballos: tipos, funcións e etapas. Software de xestión e control da produción: tipos e características.
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Contidos

 Asignación de recursos: principios básicos. Planificación dos tempos de produción. Tempos produtivos e improdutivos. Métodos de medición de tempos.

 Posta en máquina de materias primas: coordinación; principios básicos.

 Fluxo de materiais e produtos. Redes: tipos. Economía de movemento.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4  Control e mantemento do proceso produtivo 20

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Supervisa as fases do proceso produtivo e valora as desviacións e as medidas correctivas, de xeito que se garanta a obtención do produto final cos criterios
de calidade e rendibilidade establecidos SI

RA3 - Avalía e propón alternativas de mellora e actualización técnica, determinando os puntos críticos de produción, o óptimo aproveitamento dos recursos e a
mellora da produtividade SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Establecéronse os mecanismos de coordinación da produción que garantan o cumprimento dos prazos previstos

CA2.2 Utilizáronse correctamente as aplicacións informáticas de xestión e control da produción que faciliten a interacción entre os departamentos e os axentes implicados (freelance,
clientela e provedores/as)

CA2.3 Coordináronse as etapas do traballo mediante aplicacións informáticas de xestión e control da produción

CA2.4 Supervisouse o proceso produtivo para garantir o cumprimento do prazo de entrega e das especificacións de calidade

CA2.5 Desenvolvéronse diagramas de fluxo coa finalidade de constatar as vantaxes e os inconvenientes no uso dos recursos dispoñibles

CA2.6 Valoráronse as incidencias e as desviacións do proceso produtivo, e propuxéronse medidas correctivas

CA3.1 Valorouse o estado e o mantemento das máquinas e os equipamentos tendo en conta o histórico de avarías

CA3.2 Propuxéronse plans de mantemento baseados no concepto de mantemento produtivo total (TPM)

CA3.3 Identificáronse as características técnicas das máquinas e os equipamentos, e valorouse a mellora que ofrece a tecnoloxía máis avanzada

CA3.4 Determináronse os puntos críticos de produción e valoráronse as melloras resultantes da nova tecnoloxía

CA3.5 Contrastouse a información tecnolóxica presentada por fabricantes e provedores/as, ou en cursos, foros, seminarios e publicacións especializadas, e valoráronse os avances no
sector gráfico

CA3.6 Avaliáronse e propuxéronse alternativas tecnolóxicas de equipamentos e máquinas que melloren a produtividade e/ou a calidade

CA3.7 Presentáronse propostas de actualización ou adquisición de equipamentos e máquinas logo dun estudo das necesidades detectadas na produción

4.4.e) Contidos

Contidos

 Proceso de coordinación: métodos e obxectivos.

 Software de xestión e control da produción. Supervisión do proceso produtivo.

 Software de calidade: tipos (específico ou integrado). Supervisión da calidade do proceso.

 Incidencias e desviacións: identificación e análise.

 Medidas correctivas e preventivas.
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Contidos

 Diagrama de fluxo: características, vantaxes e tipos; símbolos e significado; desenvolvemento; fases; interpretación.

 Rexistro histórico de avarías: frecuencia, repetición, tempo e custo de reparación.

 Mantemento: tipos; mantemento produtivo total.

 Documentación de mantemento preventivo da empresa: niveis; normas; periodicidade; tipos.

 Puntos críticos de produción: identificación e tipos (colos de botella; camiño crítico).

 Sistemas de análise e estudo do coñecemento tecnolóxico: enquisas, entrevistas, observación do traballo, etc.

 Características técnicas e prezos adecuados dos modelos de equipamentos e máquinas.

 Empresas provedoras. Prestación de servizos técnicos, formación e mantemento.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Xestión de calidade na produción gráfica 30

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Desenvolve o plan de calidade, aplicando certificados e indicadores de calidade, fórmulas e medidas correctivas que permitan a mellora continua no proceso
de produción gráfica 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 Definiuse o sistema de calidade da empresa, as súas fases de implantación e a documentación de aseguramento de calidade

CA1.2 Aplicáronse os principios de calidade total (TQM) no proceso de produción

CA1.3 Establecéronse os obxectivos de calidade coherentes coa política de calidade

CA1.4 Preparáronse modelos de certificado para introducir os datos de control obtidos das medicións

CA1.5 Definíronse e aplicáronse fórmulas que permitan detectar as variacións e determinar a aceptación ou o rexeitamento do lote, tras valorar os resultados do certificado de calidade

CA1.6 Rexistráronse as variacións na documentación habilitada de xeito que se garantan a súa dispoñibilidade e o seu control

CA1.7 Identificáronse e revisáronse os indicadores de calidade, comparando os datos obtidos cos previstos

CA1.8 Definíronse e aplicáronse medidas correctivas e preventivas a partir da análise de datos rexistrados

CA1.9 Establecéronse técnicas estatísticas empregadas nos certificados de calidade en procedementos escritos

CA1.10 Realizáronse auditorías de calidade para proporcionar información sobre o sistema de calidade

4.5.e) Contidos

Contidos

 Calidade: evolución; etapas; organización da calidade.

 0Software de xestión e control da calidade: tipos e características.

  Protocolos de calidade: estándares.

  Auditorías de calidade: tipos; proceso.

 Sistema de calidade: obxectivos; fases de implantación. Sistema de cálculo de custos de calidade. Custo de calidade e non calidade.

 Calidade total (TQM): características.

 Normalización. Organización ISO: estrutura. Normas ISO: obxectivos; estrutura; desenvolvemento; fases.

 Certificados de calidade de produto ou proceso: certificación; tipos; proceso.

 Documentación do sistema de calidade: manual, procedementos, instrucións e rexistros.

 Ferramentas de calidade: histograma; diagrama causa-efecto; diagrama de dispersión; análise pareto.
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Contidos

 Indicadores de calidade.

 Control estatístico do proceso de produción. Gráficos de control.
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MÍNIMOS EXIXIBLES

Son todos aqueles reflectidos en cada unha das unidades didácticas da que consta esta programación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Ademais dunha avaliación inicial ao comezo do curso, faranse controis periódicos para comprobar que se vaian cumprindo os obxectivos

previstos. De non ser así haberá que reformular a estratexia a seguir.

- Avaliación inicial:

 Realizarase preguntas curtas ou ben unhas preguntas ao chou entre os alumnos/as para coñecer a base e nivel de coñecementos previos.

- Avaliación o longo do proceso:

Observación do/a alumno/a na clase, onde constatará o que fai individualmente, saíndo o encerado, revisando periodicamente as actividades

realizadas na clase en aula virtual ou servidor.

Ademáis se terá en conta:

 Os coñecementos adquiridos nunha proba práctica-teórica

 Destrezas e habilidades demostradas en controis periódicos

 Traballos de ensino-aprendizaxe realizados

A avaliación será continua, valorando os diversos traballos realizados, probas escritas de contidos teóricos e prácticos, a puntualidade e a actitude

e participación do/a alumno/a.

A asistencia regular ás clases e actividades programadas é un requirimento imprescindible para a avaliación e cualificacións continuas.

As cualificacións obtidas polo alumnado expresaranse en cifras de 1 a 10, sen decimais.

Téndose en conta o seguinte baremo:

 Presentación e defensa dos traballos: 35%.

 Probas escritas: 60%

 Actitude e participación activa: 5%

Para poder calcular a media o alumnado deberá alcanzar como mínimo  3,5 puntos en cada unha das probas escritas como na presentación

e defensa dos traballos. A non consecución da nota mínima en algún punto do baremo determinará automaticamente a avaliación negativa do

módulo.

A non asistencia as probas escritas ou a non presentación de traballos nas fechas indicadas por motivos non xustificados supoñerá unha

cualificación de cero (0) puntos en dita probas ou traballos.

Obterá unha avaliación positiva o alumnado que obteña unha cualificación igual ou superior a cinco (5) puntos.

A cualificación final será a media aritmética da obtida en cada unha das avaliacións parciais sempre que todas estean avaliadas positivamente

cunha nota igual o superior a cinco (5) puntos. En caso contrario a nota final será tamén a media aritmética pero nunca superior a catro (4)

puntos.

A cualificación das avalacións parciais e da avaliación final redondearase sempre á unidade máis próxima, debido a que a normativa só permite a

cualificación do alumnado con números enteiros

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

No caso de que determinados/as alumnos/as necesiten unha recuperación total do módulo, realizaráselles unha proba escrita dos contidos

prácticos e teóricos impartidos ao longo do curso previa a realización e entrega ao profesor/a de todas as actividades de ensino-aprendizaxe

propostas ao longo do curso (condición indispensable para poder realizar a proba escrita). No caso hipotético de que resulte imposible volver a

realizar algunha das actividades propostas no curso se lle indicará ao alumno ou alumna que dita actividade non se lle terá en conta. A valoración
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da proba escrita será de un 90% sobre 100 % da nota final e as actividades ou traballos sobre os contidos teórico-prácticos valoraránse sobre un

10%.

No caso do que determinados/as alumnos/as necesiten a recuperación de dous ou menos avalacións, realizaráselles unha proba escrita dos

contidos prácticos teóricos impartidos o longo do curso nas avalacións correspondentes. Valorarase a proba escrita sobre dez (10) puntos. A

cualificación final do modúlo será a media aritmetica da nota de cada unha das avaliacións recuperadas incluíndo tamén as que tiña aprobadas

durante o curso. Para poder calcular a media o alumnado deberá alcanzar como mínimo cinco (5) puntos en cada unha das probas escritas

Obterá unha avaliación positiva o alumnado que obteña unha cualificación igual ou superior a cinco (5) puntos.

A cualificación da avaliación final redondearase sempre á unidade máis próxima, debido a que a normativa só permite a cualificación do alumnado

con números enteiros.

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

O alumnado que teña perda de dereito a avaliación continua realizaráselle unha proba escrita no mes de xuño dos contidos prácticos e teóricos

impartidos ao longo do curso. A valoración total da proba escrita será sobre dez (10) puntos.

Obterá unha avaliación positiva o alumnado que obteña unha cualificación igual ou superior a cinco (5) puntos.

A cualificación da avaliación final redondearase sempre á unidade máis próxima, debido a que a normativa só permite a cualificación do alumnado

con números enteiros.

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: como aprende mellor e rende máis o alumno? Con qué se cansa? Que axuda necesita? Que 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. Este 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.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Presentaránse os obxectivos de forma oral ao comezo de cada unidade didáctica e valoraranse os coñecementos dos alumnos e alumnas

mediante preguntas ou exercicios para comprobar o punto de partida de cada un deles respeto a unidade.
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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

bendotados 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:

- Prantexarlles 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

- Respectar as leis e a normativa vixente en todos os ámbitos.

- Participar de xeito activo na vida económica, social e cultural cunha actitude crítica e responsable.

- Participar nas actividades da empresa e centro formativo con respecto e con actitude de tolerancia.

- Participar no traballo en equipo respectando a xerarquía definida na organización.

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

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

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

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

se vaian realizar ao longo do curso. Estas actividades serán coordinadas pola Dirección e o Xefe do Dpto. de Artes Gráficas.

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

organismos, e tamén a feiras e congresos do sector gráfico.

Proposta de ACFs do Departamento de Artes Gráficas. 2022-23
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Outubro-Novembro 2022

Visita Tórculo /Museo Pobo Galego

2º de CMs e CS

Xaneiro-Febreiro 2023

Visita Coreti/Uniter

2º de CMs e CS

Marzo-Abril 2023

II Xornada de Ilustrador@s

Departamento

Abril-Maio 2023

Feira Madrid/Barcelona. Visita técnica

2º de CMs e CS

Abril-Maio 2023

Charla divulgativa de Anna López (Corel)

Departamento
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