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1. Identificación da programación 

Centro educativo 

Código Centro Concello Ano académico 

15016000 Compostela Santiago de Compostela 2019/2020 

Ciclo formativo 

Código da 
familia 
profesional 

Familia profesional Código do ciclo 
formativo 

Ciclo formativo Grao Réxime 

ARG Artes Gráficas CMARG01 Impresión Gráfica Ciclos 
formativos 
de grao 
medio 

Xeral-
ordinario 

Código 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanais 

Horas 
anuais 

Sesións 
anuais 
  

MP0879 Impresión en Flexografía 2109/2020 6 213 213 

Profesorado asignado ao módulo David Gómez González 

 

2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo son os que se detallan a 
continución tendo en conta que só se utilizarán os que van coa materia dad ata o 13 de marzo: 

Unidade 1: Formas impresoras Flexográficas. 

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

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

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

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

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

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

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

CA2.1 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación dos materiais, as 
ferramentas, os utensilios e as máquinas que se utilizan na impresión flexográfica 
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RA2 - Aplica as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental, identificando 
os riscos asociados á súa actividade profesional, así como as medidase os equipamentos para 
os previr 

CA2.2 Identificáronse as posibles fontes de contaminación ambiental 

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

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

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

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

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

CA2.8 Valorouse a orde e a limpeza 

 

Unidade 2: Máquina flexográfica partes e tipos. 
 

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de 
flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos 

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

Unidade 3: Identificación dos distintos elementos e regulacions dunha maquina 
flexografica 

RA1 - Regula o paso da bobina ou da prancha que vaia imprimir na máquina de 
flexografía, determinando o percorrido do soporte a través dos mecanismos 

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

 

RA2 - Regula os corpos impresores e os elementos mecánicos dos cilindros, 
interpretando as características técnicas do traballo 

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

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

Unidade 4: Preparacion dunha tirada flexografica 
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Desta unidade só se deu a metade dos contidos polo que xa non se tivo en conta para 
realizala avaliación. 

A unidade 5 xa non se deu. 

3. Procedemento para a recuperación das partes non 
superadas 

Se lles pediu a os alumnos con algunha parte pendente que relizarán algún tipo de 
traballo e supostos prácticos onde tiverán que resolver. Ademais de buscar 
información na rede a sacar información dos apuntes. 

3.1 Actividades de recuperación 

Por exemplo fixeron un traballo onde tiñan que explicar e relacionar os distintos tipos 
de cliches e o tipo de cinta a usar segundo de traballo a imprimir. 

Tamén se lle pediu un traballo sobre o tipo de maquinas de impresión flexográficas e 
os seus elementos. 

E a realización dun debuxo da maquina por onde tería que pasar o papel. 

3.2 Proba de avaliación extraordinaria para alumnado con perda de 
dereito á avaliación continua (PD) 

O sistema extraordinario de avaliación para o alumnado que teña perda do dereito á 
avaliación continua consistirá: 

Proba Específica 1 

Os contidos teóricos serán avaliados a través dunha proba escrita, na que habrá que 
resolver diferentes supostos relacionados cos R.A. (Resultados de Aprendizaxe) do 
modulo do que se trata, e desenvolvidos durante o 1º e 2º trimestre do presente curso 
académico. Esta proba constará de preguntas curtas e tamén de tipo test (con 
respostas alternativas, das cales só unha será correcta) . Será obrigatorio superar 
positivamente o 60% das preguntas formuladas, para acadar unha puntuación de 5 
puntos. 

Esta proba poderá ser realizarada “on line” através da aula virtual do CIFP 
Compostela, relacionada cos Resultados de Aprendizaxe e Criterios correspondentes 
de Avaliación mínimos para acadar a avalación positiva. 

Esta primeira parte teórica suporá o 40% final da nota do módulo. 

 

Proba Específica 2 

Os contidos prácticos serán avaliados a través da resolución de diferentes supostos 
relacionados cos Resultados de Aprendizaxe do modulo do que se trata. 
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O candidato/a deberá realizar as seguintes probas ou supostos prácticos: 

– Relacionar os ditintos tipos de cliches co traballo a realizar. 

– Nun esquema dunha máquina saber que parte e cada unha e nomear os tipos. 

– Nun esquema dunha máquina debuxar por onde pasa o papel. 

– Explicar os pasos a dar para poñer papel na máquina. 

Esta segunda parte teórica suporá o 60% final da nota do módulo. 

Ambas as dúas probas terán que ser superadas cunha nota mínima de 5 puntos. 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto nas 
probas prácticas Proba Específica 2, como na proba teórica Proba Específica 1, non 
existindo a posibilidade de facer media entre as probas, nin de gardar parte aprobada 
se fose o caso. Únicamente farán media aritmética se as dúas probas teñen una 
culificación obtida igual ou superior a 5 puntos. 

O peso porcentual das dúas probas específicas é do 40% Proba Específica 1 e 60% 
Proba Especifica 2, na nota final, unha vez superadas as dúas. 

Recordar que o alumnado que perda o dereito a avaliación continua co cal, por razóns 
de inasistencia reiterada, non sexa posible utilizar os instrumentos de avaliación 
previstos inicialmente para cada módulo profesional, terá dereito a realizar una proba 
extraordinaria de avaliación previa a avaliación final de módulos correspondente. 
Resolución do 30 de xullo de 2013. 

4. Medidas de reforzo, repaso e ampliación de contidos e 
aprendizaxes anteriores ao estado de alarma para todo ou 
parte do alumnado 

As medidas tidas en conta durante o curso foron as de realización de probas 
extraordinarias, para recuperar partes que quedaran suspensas, se fixeron novas 
explicacións e a relización de algún traballo onde tiveran que buscar información sobre 
os contidos a dar. 

5. Medidas de atención á diversidade do alumnado 
matriculado no módulo 

Tal e como se establece na lexislación vixente ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que 
se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado 
das ensinanzas de formación profesional inicial, no seu artigo 28: Ao comezo das 
actividades do curso académico, o equipo docente realizou unha sesión de avaliación 
inicial do alumnado, que tivo por obxecto coñecer as características e a formación 
previa de cada alumno e de cada alumna, así como as súas capacidades. Así mesmo, 
serviu para orientar e situar o alumnado en relación co perfil profesional 
correspondente. 
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Para este módulo elaborouse durante a segunda quincena do curso, un cuestionario 
de avaliación inicial (sobre coñecementos previos, intereses e motivacións do noso 
alumnado) que se complementou cos datos proporcionados polo titor/a e datos de 
información de matrícula. 

Non había alumnos con informes no departamento de orientación polo que non se 
realizou nigún tipo de medida. 
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