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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 Preimpresión dixital Ciclos
formativos de
grao medio

CMARG02Artes gráficas Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0871 Identificación de materiais en preimpresión 02018/2019 0133

MP0871_22 Materiais de preimpresión 02018/2019 0103

MP0871_12 Procesos de impresión e acabamentos 02018/2019 030

(*) 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: Supervisada
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0871_12) RA1 - Recoñece os procesos de impresión e postimpresión, identificando as súas características técnicas.

(MP0871_22) RA1 - Distingue as emulsións das formas impresoras, con determinación das súas características e das súas propiedades.

(MP0871_22) RA2 - Valora os soportes de natureza celulósica para considerar os axustes no proceso de preimpresión, con determinación das
propiedades de imprimibilidade dos papeis.

(MP0871_22) RA3 - Identifica os soportes de natureza plástica e compostos, analizando as súas propiedades de imprimibilidade.

(MP0871_22) RA4 - Valora as tintas para utilizar en impresión, recoñecendo as súas propiedades colorimétricas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0871_22) CA1.1 Clasificáronse as formas impresoras en relación coas súas propiedades fisicoquímicas e os sistemas de impresión aos que
pertenzan.

(MP0871_12) CA1.1 Describíronse as características dos sistemas industriais de impresión e as necesidades técnicas en preimpresión.

(MP0871_22) CA1.2 Determináronse as características, as propiedades e a aplicación das emulsións utilizadas para as pantallas dixitais de serigrafía.

(MP0871_12) CA1.2 Identificáronse os procesos de postimpresión e os seus requisitos técnicos para preimpresión.

(MP0871_22) CA1.3 Describíronse as características, as propiedades e a aplicación das emulsións utilizadas para os fotopolímeros de flexografía.

(MP0871_22) CA1.5 Clasificáronse as emulsións segundo a forma impresora, a súa natureza química e o seu procesamento.

(MP0871_12) CA1.6 Estableceuse a correspondencia entre os sistemas de impresión e a natureza química dos soportes.

(MP0871_12) CA1.7 Demostrouse o proceso de secado das tintas, así como a súa clasificación pola súa viscosidade, en todos os sistemas de impresión
industriais.

(MP0871_22) CA1.7 Estableceuse a latitude de exposición das emulsións empregadas en offset, flexografía e serigrafía.

(MP0871_22) CA1.8 Distinguíronse as fontes de exposición que sensibilizan as emulsións

(MP0871_22) CA2.2 Desenvolvéronse co IGT os ensaios para determinar as propiedades de imprimibilidade de rugosidade, débil entintamento,
microcontour, arrancada e penetración da tinta.

(MP0871_22) CA2.4 Describíronse as clases de papeis e as súas características.

(MP0871_22) CA2.5 Establecéronse os formatos normalizados e os básicos.

(MP0871_22) CA2.7 Identificáronse as características do cartón ondulado de tipos papeis, cor superficial, tipo de onda, altura, paso, grosor, gramaxe, ECT
e absorción auga (ensaio Cobb).

(MP0871_22) CA3.2 Demostráronse as propiedades básicas de soportes autoadhesivos: forza de adhesión, tack e cohesión.

(MP0871_22) CA3.3 Analizouse a natureza dos soportes plásticos polo procedemento de identificación á chama.

(MP0871_22) CA3.4 Describíronse as variables dos soportes compostos.

(MP0871_22) CA3.5 Clasificáronse os soportes plásticos segundo a súa natureza química.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0871_22) CA3.6 Estableceuse a relación entre o tratamento coroa e a redución da tensión superficial dos soportes plásticos.

(MP0871_22) CA4.1 Identificáronse os compoñentes das tintas e as súas variantes.

(MP0871_22) CA4.3 Demostráronse no IGT as características químicas das tintas de transparencia e pigmentación.

(MP0871_22) CA4.8 Identificáronse os riscos e o nivel de perigo que supón a manipulación de sustancias químicas durante a valoración das tintas no
laboratorio.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0871_12) RA1 - Recoñece os procesos de impresión e postimpresión, identificando as súas características técnicas.

(MP0871_22) RA1 - Distingue as emulsións das formas impresoras, con determinación das súas características e das súas propiedades.

(MP0871_22) RA2 - Valora os soportes de natureza celulósica para considerar os axustes no proceso de preimpresión, con determinación das
propiedades de imprimibilidade dos papeis.

(MP0871_22) RA3 - Identifica os soportes de natureza plástica e compostos, analizando as súas propiedades de imprimibilidade.

(MP0871_22) RA4 - Valora as tintas para utilizar en impresión, recoñecendo as súas propiedades colorimétricas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0871_12) CA1.3 Recoñecéronse os defectos de impresión propios de cada sistema.

(MP0871_22) CA1.4 Identificáronse as características e as propiedades das emulsións empregadas para as pranchas dixitais de offset.

(MP0871_12) CA1.4 Deducíronse os sistemas de impresión nos produtos impresos.

(MP0871_12) CA1.5 Detectáronse os procesos de postimpresión nos produtos gráficos finais.

(MP0871_22) CA1.6 Diferenciouse a resolución da imaxe obtida segundo o tipo de forma impresora.

(MP0871_22) CA2.1 Valorouse nos papeis a dimensión do soporte, a gramaxe, o grosor e o volume específico.

(MP0871_22) CA2.3 Determinouse a dirección de fibra e a súa estabilidade dimensional dos papeis.

(MP0871_22) CA2.6 Identificáronse os defectos de impresión en relación cos tipos de papeis e os procesos de estampaxe.

(MP0871_22) CA2.8 Determináronse as propiedades ópticas dos soportes papeleiros: brillo, brancura e opacidade.

(MP0871_22) CA3.1 Valoráronse as propiedades de grosor, gramaxe, ausencia de punto e tensión superficial dos soportes plásticos.

(MP0871_22) CA4.2 Determináronse as propiedades colorimétricas das tintas: ton, saturación e luminosidade.

(MP0871_22) CA4.4 Establecéronse os valores densitométricos das tintas de cuadricromía dos sistemas de impresión.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0871_22) CA4.5 Estimouse e cuantificouse o ¿Delta E¿ das diferenzas colorimétricas das tintas de cuadricromía utilizadas na impresión offset,
serigrafía e flexografía.

(MP0871_22) CA4.6 Medíronse co colorímetro as coordenadas CIELAB das tintas de cuadricromía utilizadas nos sistemas de impresión.

(MP0871_22) CA4.7 Aplicouse a separación de residuos líquidos e sólidos nos contedores correspondentes segundo a súa natureza química e o tipo de
residuo.

A proba libre constará de dúas etapas, nas que se avaliarán os coñecementos teóricos e prácticos, respectivamente.

Na primeira etapa, teórica, a/o alumna/o necesitará acadar un 5 sobre 10 para poder acceder á segunda etapa, que será de tipo práctico.

A valoración final da proba será o resultado de aplicar a media ponderada dos dous exames. A parte teórica suporá o 30% e a práctica o 70%

restante.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte da proba será unha cuestionario tipo test de 20 preguntas.

Cada unha delas correcta valerá 1 punto.

A pregunta non contestada non contará para o resultado final.

Cada tres preguntas erradas diminuirá nun punto a valoración final da proba.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba consistirá en:

- Análise dun material de preimpresión

- Análise densito-colorimétrico dun material impreso

- Cálculo de necesidades de materiais

Esta segunda parte será o 70% da nota final da proba.

Avaliarase:

- Respecto ao protocolo de análise

- Elección dos sistemas de análises

- Coherencia de unidades e medidas

- Control de calidade do produto obtido.
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