
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 (*)

MP1541 Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e
acabamentos

42022/2023 140140

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

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA GAYOL GONZÁLEZ

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

Contextualización do contorno produtivo:

Nesta programación didáctica correspóndense co módulo formativo Organizacion de Procesos de Preimpresión, Transformación e Acabamentos

do Ciclo Superior de Deseño e Xestión da Producción Gráfica que se imparte no CIPF Compostela. A área de imfluencia do centro  esta no centro

ddas principais cidades galegas. Actualmente, o CIFP Compostela conta con diversas empresa que desenvolven tarefas diferentes.

Tipoloxia do alumnado:

O alumnado é moi heteroxéneo ao ter distintas procedencias xeográficas, normalmente nun entorno no que se mesturan a orixe rural e urbana e

con distintas bagaxes culturais.

Espazos específicos para o ciclo:

Taller dotación con PCs en rede cun servidor, cañon de video, pantalla e outros aparatos relacionados co módulo.

Recursos bibliográficos:

Biblioteca con bibliografía de Artes Gráficas.

Recursos online:

O taller do modulo dispon de Internet, e usase o aula virtual do centro para tarefas e recursos..

Lexislación:

O DOGA do luns, 30 de maio de 2016, publicou o Decreto 56/2016, do 14 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grado

superior correspondente ao titulo de técnico superior en Deseño e Xestión da Producción Gráfica

Contextualización do módulo:

O desenvolvemento deste módilo estableceuse en 140 unidades lectivas de 60 minutos distribuidas en 4 sesións semanais ao longo do curso.

Indicador de rendemento: 50%
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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 Procedementos de prevención de riscos e de protección ambientalPrevención de riscos
laborais

18 15

2 Equipamentos, materiais e recursos humanos nos procesos de postimpresiónEquipamentos e
materiais

43 25

3 Procesos de postimpresión e xestión da calidadeProdución 43 30

4 Xestión persoal e instruccións de producciónEquipos de traballo 18 15

5 Plans de mantemento para equipamentos e instalaciónsMantemento 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 Prevención de riscos laborais 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Aplica procedementos de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, avaliando as situacións de risco e xestionando as medidas máis habituais
que se presentan 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

CA6.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a aplicación de técnicas operativas no sector da postimpresión, manipulacións e acabamentos

CA6.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental

CA6.3 Verificouse a aplicación das normas de prevención e seguridade persoais e colectivas, así como de protección ambiental na execución dos traballos específicos

CA6.4 Propuxéronse solucións ás causas máis frecuentes de accidentes na execución dos traballos específicos avaliados

CA6.5 Determináronse as medidas necesarias para promover ámbitos seguros nos departamentos de postimpresión, transformacións e acabamentos

CA6.6 Organizáronse as medidas e os equipamentos de protección para diferentes áreas e situacións de traballo

CA6.7 Cubriuse a documentación relacionada coa xestión de prevención e seguridade, así como de protección ambiental

CA6.8 Seleccionáronse as medidas de seguridade e de protección individual e colectiva que se deben empregar na execución das técnicas aplicadas á postimpresión, as transformacións e
os acabamentos

CA6.9 Aplicáronse as medidas de seguridade e protección ambiental requiridas no desenvolvemento das actividades

4.1.e) Contidos

Contidos

 Marco normativo básico en materia de prevención de riscos laborais.

 0Normativa de seguridade, saúde e protección ambiental aplicable nos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Residuos: tipos; recollida selectiva.

 Plan de prevención: contido e aplicación ao sector de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Fontes de contaminación en talleres de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Identificación dos riscos asociados á prevención de riscos laborais en postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Determinación das medidas de prevención de riscos laborais en talleres de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Prevención de riscos laborais nos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Equipamentos de protección individual (EPI) con marca CE.

 Métodos e normas de orde e limpeza.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 Equipamentos e materiais 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Asigna os equipamentos, os materiais e os recursos humanos nos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos, analizando a información
técnica e a dispoñibilidade dos equipamentos 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 Interpretouse a folla de ruta e a maqueta ou mostra recibida

CA1.2 Contrastouse a información técnica dos materiais que cumpra empregar

CA1.3 Valorouse a capacidade de produción segundo o tipo de proceso ou produto que cumpra realizar e a dispoñibilidade de equipamentos

CA1.4 Asignáronse os materiais seguindo as indicacións da folla de ruta

CA1.5 Planificouse o aprovisionamento das liñas de produción

CA1.6 Asignáronse os equipamentos e a maquinaria segundo os procesos ou produtos que cumpra realizar

CA1.7 Establecéronse os recursos humanos adecuados ao tipo de produción

CA1.8 Aplicáronse as técnicas de comunicación adecuadas

4.2.e) Contidos

Contidos

 Fichas técnicas de materiais.

 0Planificación do aprovisionamento nas liñas de produción.

  Organización e distribución dos recursos humanos do departamento de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Follas de ruta.

 Especificacións do produto: mostras e maquetas.

 Maquinaria e procesos de postimpresión (guillotinas, encartadoras, alzadoras, cosedoras, grampadoras, liñas de encadernación en rústica e en tapa, máquinas de estampar, encadernación
en espiral, wire-O, etc.): tipos e partes principais.
 Maquinaria e procesos de transformacións (troqueladoras, encartadoras, engomadoras, liñas de fabricación de bolsas e de sobres; máquinas de elaboración de complexos, de envases e
embalaxes; trens de ondulación, liñas de transformacións de cartón ondulado e de artigos de papelaría e de tissue, etc.): tipos e partes principais.
 Maquinaria e procesos de acabamento (plastificadoras, vernizadoras, retractiladoras, embolsadoras, etc.): tipos e partes principais.

 Documentación técnica das máquinas.

 Operacións necesarias segundo produto.

 Materias primas, produtos e materiais auxiliares específicos nas liñas de postimpresión, transformacións e acabamentos: identificación e clasificación.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 Produción 43

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Organiza os procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos, aplicando as técnicas para o control das necesidades produtivas SI

RA3 - Xestiona as continxencias técnicas e de persoal da produción, e detecta as súas causas SI

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

Criterios de avaliación

CA2.1 Argumentáronse a dispoñibilidade e o aprovisionamento dos materiais implicados no proceso

CA2.2 Axustáronse os equipamentos e as maquinaria ao tipo de produción

CA2.3 Contrastouse o produto obtido coa maqueta ou mostra

CA2.4 Determináronse as técnicas empregadas no control de calidade do proceso

CA2.5 Contrastouse o sistema de mostraxe durante a tiraxe

CA2.6 Aplicouse o plan de calidade durante o proceso

CA2.7 Utilizáronse as aplicacións informáticas para a xestión e o control da produción

CA3.1 Identificáronse os defectos do produto obtido

CA3.2 Detectáronse as diferenzas entre o produto obtido e a maqueta ou mostra

CA3.3 Relacionáronse os defectos do produto coas súas causas

CA3.4 Determináronse as solucións técnicas adecuadas aos defectos detectados

CA3.5 Identificáronse os motivos da desviación da produción respecto á programación

CA3.6 Adaptáronse os recursos humanos ás incidencias xurdidas na programación da produción

CA3.7 Propuxéronse solucións ás incidencias de persoal (ausencias e baixas) sen afectar a produción

4.3.e) Contidos

Contidos

 Análise dos tipos de máquinas e equipamentos auxiliares de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Procedementos de axuste e preparación das máquinas e os equipamentos de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Plan de calidade nos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Controis de calidade do produto.
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Contidos

 Software de xestión e control da produción.

 Defectos característicos de cada liña de produción.

 Clasificación dos defectos nas liñas de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Análise das causas dos defectos e as posibles solucións.

 Desviacións na produción respecto á programación.

 Organización dos recursos humanos do departamento de postimpresión, transformacións e acabamentos.

 Reaxustes na distribución do persoal do departamento ante ausencias, baixas e demais incidencias.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 Equipos de traballo 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA4 - Organiza grupos de traballo en postimpresión, transformados e acabamentos, e propón políticas de comunicación, motivación e traballo en equipo 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 Creáronse as instrucións de produción e comprobouse a súa comprensión

CA4.2 Establecéronse os equipos de traballo segundo as necesidades do plan de produción

CA4.3 Identificáronse as funcións e as responsabilidades propias de cada posto de traballo

CA4.4 Valorouse o nivel técnico do persoal do departamento de postimpresión, transformacións e acabamentos

CA4.5 Realizouse un seguimento das incidencias na produción relacionadas con fallos de persoal

CA4.6 Aplicouse un plan de resolución de conflitos e potenciouse un clima de boa comunicación, utilizando técnicas de motivación

CA4.7 Detectáronse as necesidades formativas do persoal do departamento

CA4.8 Realizáronse as propostas de formación adecuadas ás necesidades formativas

4.4.e) Contidos

Contidos

 Transmisión de instrucións de produción: procedementos establecidos pola empresa e comprobación da comprensión.

 0Valoración do dominio, autonomía e manexo de maquinaria e equipamentos auxiliares.

  Detección de necesidades formativas do persoal.

  Propostas de formación e parámetros que cómpre ter en conta.

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

 Comunicación de funcións e responsabilidades propias de cada posto de traballo.

 Técnicas de motivación laboral.

 Creación dun clima laboral cordial: respecto mutuo, confianza, evitación de conflitos, comunicación empática e afectiva, etc.

 Tipos de conflitos. Xeitos de afrontar un conflito.

 Procesos de resolución de problemas. Técnicas de mediación.

 Indicadores de avaliación do persoal.

 Identificación do nivel técnico do persoal: seguimento e análise das incidencias e defectos na produción.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 Mantemento 18

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

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Elabora o plan de mantemento, para o que analiza os requisitos dos medios, as necesidades de produción e os parámetros de control 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 Determinouse o tipo de mantemento necesario para cada equipamento e instalación do ámbito de traballo

CA5.2 Estableceuse a periodicidade de mantemento para cada equipamento

CA5.3 Estableceuse o plan de mantemento que reduza as interferencias coa produción

CA5.4 Establecéronse as actuacións de control que se deberían levar a cabo en caso de fallo da produción (por causa da avaría dunha máquina, ferramenta defectuosa, parámetros
incorrectos, etc.)

CA5.5 Elaborouse un catálogo de repostos considerando os grupos de máquinas, en que se identifiquen os elementos de substitución que necesitan unhas existencias mínimas

CA5.6 Documentáronse os controis e as revisións efectuadas durante o mantemento

CA5.7 Planificáronse metodicamente as tarefas que cumpra realizar con previsión das posibles dificultades e o modo de superalas

CA5.8 Utilizáronse as aplicacións informáticas para a xestión e o control de repostos e consumibles

4.5.e) Contidos

Contidos

 Documentación técnica de equipamentos e máquinas.

 0Plans de actuación para a asistencia técnica.

  Software de xestión de mantemento.

  Xestión de repostos e consumibles.

  Rexistro documental. Documentos do plan de mantemento.

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

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

 Plan de mantemento: periodicidade e operativa que cómpre seguir.

 Xestión do mantemento operativo de máquinas e equipamentos de postimpresión.

 Organización temporal e espacial do plan de mantemento.

 Operacións de mantemento nas máquinas e equipamentos auxiliares nos procesos de postimpresión.

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

 Estudo individualizado de mantemento de cada tipo de máquinas.

 Protocolo para a limpeza das máquinas.

- 10 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

Minimos esixibles:

Consideranse minimos esixibles para alcanzar a avaliación positiva os establecidos no Decreto 56/2016: equipamentos, materiais e recursos

humanos, proceso de xestión de persoal, plnas de mantemento de equipamento e procesos de prevención de riscos laborais.

Criterios de cualificación:

Ao longo de todo o curso levarase a cabo un proceso de avaliación continua e integral do alumnado que proporcionará información sobre a marcha

da aprendizaxe. Este seguimento farase periodicamente segundo os criterios de avaliación contidos nas distintas unidades didácticas. A

cualificacion obterase tendo en conta os seguintes criterios:

1º- 60% da cualificación:  será obtido polos traballos exercicios practicos que se puntuaran de 1 a 10.

En cada traballo ou exercicio especificaranse os criterios de avaliación utilizados. Tanto os exercicios practicos como as probas prácticas seran

valorados por diferentes motivos como: a presentacion do traballo, a claridade limpeza organizacion e coidado na presentacion, o uso de recursos

apropiados e a calidade técnica,  a orixinalidade  e a creatividade, a profundizacion na elaboración dos contidos.

No caso de realizarse actividades en grupo, ademais, valorarase a capacidade de traballo en equipo do alumno.

A non prsentacion das actividades en tempo e forma suporá unha avaliacion de 0 no traballo. Para acadar a avalilacion positiva do modulo é

necesaria a entrega e superacion de todos os traballos practicos. Para superar o modulo a nota media dos traballos practicos ten que ser igual ou

superior a 5 puntos.

2ª- 40% da cualificación: Proba teórico-practica cun peso da teoria do 50% e da practica do 50% sobre a nota final do mesmo. O conxunto da

proba teorico-practica superarase cun 5. Farase media entre ambas partes sempre e cando o alumno acade polo menos un minimo de 5 en cada

unha das partes. Se a nota media entre ambas partes é menor que 5 a avaliación considerarase non aprobada.

A proba teorica consistira nun exame tipo test e a nota atenderáa seguinte formula: nota = acertos - (erros/3)

A modo xeral a proba practica sera avaliada de acordo cos criterios antes nomeados nos exercicios practicos. En cada proba practica

especificaranse os criterios de avaliacion empregados.

3º O minimo esixible para acadar a avaliación positiva do módulo será de 5 sobre 10.

O alumnado que non supere o modulo no periodo ordinario conta cun periodo de recuperacións en xuño. Neste periodo deberán facer as

actividades de recuperacion porpostas dos RA non superados ademais das correspondentes probas practicas e escritas.

Por razóns de saude se fose preciso, seguiriamos a traballar desde a casa e dende a aula virtual. Incluindo os exames online. Os criterios de

avaliación seguirám sendo os mesmos

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

A programación didactica adaptarase ás necesidades do alumnado.

Terase en conta o tratamento de diversidade do alumnado con respecto aos diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e ofreceranse os

recursos basicos co fin de facilitar as aprendizaxes do alumnado en funcion das suas necesidades concretas.

Como norma, non se realizaran exercicios de recuperación e cando un alumno/a non poida asistir a un exercicio calificacarase cun 1 e non terá

dereito a realizalo noutro momento ata chegado xuño.

O alumnado que non supere o modulo no periodo ordinario, contan un periodo de recuperación en xuño. Neste periodo deberan facer as

actividades de recuperación propostas dos RA non superados ademais das correspondentes probas practicas e escritas.
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Cando a analise da marcha dun estudante determine dificultades para o seguimento, darase un apoio educativo personalizado determinando

aqueles contidos nos que ten mais dificultades propoñendo traballos e actividades de  reforzo que lle permitan acadar as capacidades terminais

asociadas aos contidos minimos porpostos nesta programación didáctica.

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

O alumnado que perda a avaliacion continua terá dereito a un sistema extraordinario de avaliación, composto por unha proba teórico-práctica, na

que se comprobe si o alumno alcanzou a totalidade das capacidades propostas na programación. Para superar o módulo ten que ter polo menos

unha nota de 5 en cada unha das probas tanto teorica como práctica.

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

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

A avaliación da propia práctica docente farase mediante unha enquisa de satisfacción.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Ao comento do curso farase unha proba escrita individual a cada estudante que lle permita obter datos prespecto á súa situación previa, tanto no

tocante aos seus coñecementos e a súa actitude. Os datos contrastaranse cos reflectidos por outros docentes na sesión de avaliación inicial.

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

A fin de determinar a existencia no grupo de alumnado con necesidade de apoio educativo, o equipo docente do ciclo medio de preimpresión en

artes graficas realizará unha reunión inicial nos primeiros días do curso para intercambar a información obtida nas correspondentes avaliacións

iniciais así como a información que resulte do exame dos expedientes do alumnado ralizado polo titor ou titora do grupo, segundo as indicacións da

Xefatura de Estudios

Nesa reunión iniiclalo adoptaranse decisions presepecto as medidas de reforzo educativo que se consideren oportunas prestando especial

atenciona:

Dificultades de atencion

Problemas auditivos

Problemas visuais

Dificultades de relación interpersonal

Dificultades de comprensión oral e/ou escrita

Dificultades no calculo.

Faltas de asistencia sen xustificar

No caso que se detecten necesidades que excedan do simple reforzo, trasladarase ao departament ode Orientación a correspondente solicitude de

informe psicopedagoxico e os apoios necesarios para a realización de adaptacións non significativas segundo os modelos utilizados no CIFP

Compostela.

O equipo docente manterá reunións nas ue se fará un seguimento de cada alumno/a e se adoptaran as medidas necesarias para a súa correcta

atención.
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Prestarase especial atención aos resultados da primeira avaliación e de ser preciso, adoptaranse as medidas correctoras e de adaptación

curricular non significativa que se consideren oportunas.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

A FP non ten unicamente un enfoque laboral. Dentro da filosofía da formación para a vida consideramos que os contidos adáptanse á realidade

cotiá cando abarcan os tres eidos de formación persoal, social e laboral.

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

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

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

Como actividades de formación complementaria realizaranse aquelas programadas polo centro que se consideren de interese para o alumnado.

Visita Tórculo /Museo Pobo Galego,  Visita Coreti/Uniter, Feira Madrid/Barcelona. Visita técnica,  Charla divulgativa de Anna López.
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