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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 
formativ
os de 
grao 
medio 

Réxim
e xeral- 
ordinari
o 

Códig
o 
MP/UF 

Nome Curso Sesións 
semanai
s 

Horas 
anuai
s 

Sesión
s 
anuais 

MP0878 
 

Desenvolvemento da tiraxe offset. 2019/2020 9 193 193 

Profesorado asignado ao 
módulo 

MARTÍN ALAMANCOS BRANDARIZ 

 
2. Criterios de cualificación e mínimos exixibles 

 

 
Os mínimos para acadar a avaliación positiva no presente módulo - Desenvolvemento da tiraxe offset.- evidenciarán a 
consecución de todos os resultados de aprendizaxe vistos ate o 13 de marzo de 2020, dun xeito equilibrado e cun grao de 
participación activa nos traballos e actividades a desenvolver. Asemade o alumno/a deberá participar regularmente nas 
actividades programadas. 

 
Os mínimos para este módulo, deberán acadar os logros anunciados nos criterios de avaliación mínimos para cada unidade 
didáctica desenvolvida ao longo do curso académico ate o 13 de marzo de 2020, empregando os instrumentos de avaliación 
descritos na presente programación: 
 
 
 

 
Os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación son os que xa están recollidos na programcaión 
ordinaria pertencente o módulo. 
 
Tódalas unidades foron desenvolvidas en tempo e forma. 
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3. Procedemento para a recuperación das partes non 
  superadas  

 
Para a recuperación das partes non superadas polo alumnado, revisada a presente programación e comprobados os RA e CA 
non superados polo alumnado, e unha vez emitidos os resultados da segunda avaliación ordinaria do presente curso académico 
2019-2020, fíxanse as actividades de recuperación e probas correspondentes descritas na programación ordinaria. 

 
 
3.1 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 titoría 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 sexa capaz de conseguir a fin proposta. 

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 describir 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 na descripción do proceso de impresión offset de un documento. Será 
obrigatorio superar positivamente o 60% da pregunta formulada, 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. 

 
 

Para aprobar o módulo é condición imprescindible obter como mínimo un 5, tanto na proba específica 1.  
 
 
 

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

 

 

Como medidas de reforzo e repaso mantense durante o trimestre un FORO aberto a través da Aula Virtual do CIFP Compostela 
con aclaracións e resolución de dúbidas no desenvolvemento das actividades xa descritas na Proba Específica números 1. 

 
 

Pero tamén se mantén un FORO aberto co alumnado para aclarar dubidas e información ao respecto. 
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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. 

 
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. 

 
Detectáronse necesidades especiais de atención ao alumnado matriculado neste módulo, polo que se acordou que as probas 
conceptuais se fixeran preferentemente tipo TEST de preguntas con respostas alternativas, para facilitarlle ao alumnado a 
identificación e resolución do cuestionario dun xeito mais doado e igualmente eficiente. Tamén se tivo en conta o tempo de 
exección do cuestionario, asinándolle o suficiente sen límite. Este tipo de proba e medida, será a Proba Específica 2, prevista 
para a 3ª avaliación. 

 
Santiago de Compostela, 5 de maio de 2020 

 
 

Asdo.: Martín Alamancos Brandariz. 


