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CICLE FORMATIU
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Curs

2n

MÒDUL
PROFESSIONAL

M4 - Gestió de la producció en la indústria gràfica

Durada

132 h

PROFESSOR/A

Sergi Colecha Bermejo

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Sergi Colecha Bermejo

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF1: Anàlisi de viabilitat del projecte gràfic. 26 h
UF2: Elaboració de pressupostos de productes i serveis gràfics. 40 h
UF3: Planificació i control de la producció gràfica. 40 h
UF4: Gestió de la qualitat en l’empresa gràfica. 26 h

-Explicacions magistrals.
-Utilització de diversos materials de recurs.
ESTRATÈGIES
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o
METODOLÒGIQUES
individualment, segons el criteri del professor.
-Qüestionaris i proves escrites que es realitzaran de forma individual.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4
unitats formatives amb un mínim de 5.
Per superar cadascuna de les Ufs , l'alumne haurà d'aprovar amb una nota
mínima de 5 totes les activitats.
Els instruments d’avaluació estaran formats per activitats o pràctiques i
proves escrites.
La nota de cada UF s'obtindrà segons la següent ponderació:
- Examen teòric i/o proves escrites: 50%
- Activitats-Pràctiques: 30%
- Actitud: 20%
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP= 0,20·QUF1 + 0,30·QUF2 + 0,30·QUF3 + 0,20·QUF4
Tot aquell alumne que hagi suspès algun dels qüestionaris Moodle, fitxa
escrita i/o prova escrita haurà de presentar-se als exàmens extraordinaris
de juny.
Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar.
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 10% de
faltes d’assistència a classe sense justificar.
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 20% de
faltes d’assistència a classe sense justificar les justificades.
Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única
vegada i personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens
suspesos per tal d’accedir als exàmens extraordinaris de juny.
Versió:
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Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les
seves pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o
absència d’aquest en els exàmens.
En el cas d’absència a un examen, prova o activitat, excepcionalment i
presentant una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un
alumne podrà recuperar l’examen, prova o activitat, en la data proposada
pels professors.

RECURSOS

Ordinadors.
Programari específic de càlcul i gestió de la producció.
Manuals del programari.
Canó de projecció (per aula)
Vídeos penjats a la plataforma Moodle
Bibliografia: Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa.
Webgrafia: Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa.
Es penjarà a la plataforma Moodle, dins l'aula virtual del centre.
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual
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CICLE FORMATIU

AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

MÒDUL
PROFESSIONAL

M5 - Gestió del color

PROFESSOR/A

Xavier Cosials Garcia

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

66
+ 33h

Xavier Cosials

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Gestió del color en el flux de producció gràfica. (46 hores)
UF 2: Creació i linearització de perfils de color. (53 hores)

1. Explicació magistral recolzada amb projecció de documents electrònics.
2. Demostració per part del professor de l’activitat.
3. Realització d’activitats individuals/grup a l’aula amb equips informàtics
Els alumnes han de seguir les normes de convivència establertes en el
NOFC i
les normes específiques establertes en equip docent del Departament
ESTRATÈGIES
d’Arts
METODOLÒGIQUES
Gràfiques. Aquestes normes estan penjades a totes les aules per tal de
poder
consultar-les.
L’ús del mòbil queda TOTALMENT prohibit en hores de classe dins de
l’aula i
l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà amb l’expulsió de l’aula.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives amb una nota mínima de 5. Cal superar amb un 5 tots
els instruments d’avaluació (Pràctica taller, Prova pràctica o escrita i
d'actitud) en totes les Ufs per a poder fer mitja ponderada per a la
Qualificació del mòdul 02.
L’actitud en el GS serà del 20%.
Els alumnes que superin el 10% de faltes d’assistència injustificades
perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent :
QM05=0,4Q·UF1+0,6Q·UF2
La recuperació de les UF’s suspeses es realitzarà al mes de juny, durant la
convocatòria extraordinària que convoca el centre. Aquesta serà el resultat
de la recuperació de les activitats suspeses i una prova per UF suspesa a
realitzar segons el calendari establert.
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Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única
vegada i personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens
suspesos per tal d’accedir als exàmens extraordinaris de juny.
El professor no es fa responsable de la presència o absència d’aquest en
els exàmens. La convocatòria ordinària és obligatòria i la 'extraordinària
voluntària.
La suma total de convocatòries és de 4 (2+2).
En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i
presentant una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un
alumne podrà recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels
professors.

RECURSOS

– Webs educatives i professionals
– Equips informàtics
– Manuals de l’usuari, revistes tècniques especialitzades
– Programes informàtics d’aplicació al sector

Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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CICLE FORMATIU

AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

MÒDUL
PROFESSIONAL

M6 - Organització dels processos d’impressió gràfica Durada

PROFESSOR/A

Sergi Colecha / Rut Anglès

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

231
+ 33h

Sergi Colecha

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF1: Gestió dels recursos que intervenen en la impressió. 78 h
UF2: Gestió i control dels processos d'impressió. 123 h
UF3: Pla de manteniment i prevenció de riscos en impressió. 30 h

-Explicacions magistrals.
-Ús aula virtual moodle.
-Utilització de diversos materials de recurs.
ESTRATÈGIES
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o
METODOLÒGIQUES
individualment, segons el criteri del professor.
-Qüestionaris Moodle i proves escrites i pràctiques que es realitzaran de
forma individual.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives amb una nota mitjana de 5.
Per a superar cadascuna de les UFs, l’alumne haurà d’aprovar amb una
nota mínima de 5 en les activitats fetes a classe, pràctiques i proves
escrites. L’alumne ha de tenir el 100% de les activitats i pràctiques
entregades.
Si el professor ho creu oportú, aquells alumnes als que els hi faltin activitats
per lliurar se’ls hi donarà una última oportunitat al final de la UF ordinària
per lliurar-les i poder fer una mitjana amb la resta de les notes de la UF en
curs.
Si el professor ho creu oportú, pot realitzar una prova de consolidació
d’aprenentatges (recuperació) mitjançant una prova al final de cada UF, en
convocatòria ordinària.
Si l’alumne no recuperés alguna de les parts suspeses i/o no lliurés
correctament la totalitat de les activitats li quedarà la UF suspesa en
convocatòria ordinària.
QUALIFICACIÓ UF I MP
Per aprovar cada UF, s’han de superar tots els Nuclis Formatius.
La qualificació de les Unitats Formatives es farà segons la següent
ponderació:
QF1=Proves escrites 50% + Activitats 30% + Graella d’Actitud 20%
QF2 = 0,26xNF1 + 0,1xNF2 + 0,2xNF3 + 0,18xNF4 + 0,26xNF5
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QF3= + Activitats 80% + Graella d’Actitud 20%
El professor es reserva el dret de canviar aquests percentatges, segons el
desenvolupament de la UF.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP= 0,34·QUF1 + 0,53·QUF2 + 0,13·QUF3
DRET D’AVALUACIÓ ORDINÀRIA
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 10% de
faltes d’assistència a classe sense justificar.
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 20% de
faltes d’assistència a classe sense justificar i les justificades.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
Si no es superen les UFs del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una
convocatòria extraordinària al juny. Aquests examens, als quals l’alumne es
pot presentar de manera voluntària, es realitzaran segons calendari escolar.
Si voluntàriament l’alumne suspès vol anar a l’avaluació extraordinària hi
anirà de TOTA la matèria feta de cada UF.
El professor podrà demanar la realització de diverses activitats o
pràctiques, a entregar el dia de la prova, per tal que l’alumne pugui accedir
a l’examen.
SEGUIMENT INDIVIDUAL NOTES
Cada alumne ha de realizar de forma individual i personal el seguiment de
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única
vegada i personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens
suspesos per tal d’accedir a la recuperació.
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les
seves pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o
absència d’aquest en les recuperacions.
ABSÈNCIA EXAMEN, PROVA O ACTIVITAT
En el cas d’absència a un examen, prova o activitat, excepcionalment,
presentant una justificació “vàlida” i segons el criteri dels professors, un
alumne podrà recuperar l’examen, prova o activitat, en la data proposada
pels professors.

RECURSOS

• Ordinadors.
• Tallers i dispositius d’impressió
• Manuals del programari.
• Canó de projecció (per aula)
• Vídeos tutorials penjats a la plataforma Moodle
Bibliografia: Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa.
Webgrafia:Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa.
Es penjarà a la plataforma Moodle, dins l'aula virtual del centre.
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual

Versió:
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PRESENTACIÓ ANUAL DEL
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

MÒDUL
PROFESSIONAL

M7 - Organització dels processos de postimpressió,

PROFESSOR/A

Elisabet Rodríguez

transformats i acabats.

PROFESSOR/A RESPONSABLE
RESULTATS
D’APRENENTATGE

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

Curs

2n

Durada

132
+ 33h

Elisabet Rodríguez

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul
UF 1: Planificació dels recursos en postimpressió, transformats i acabats.
51h.
UF 2: Gestió dels processos de postimpressió i acabats. 57h.
UF 3: Gestió dels processos de transformats.57h.

• Explicacions magistrals.
• Utilització de material audiovisual.
• Les aules assignades per aquest mòdul serà AG-T03, AG-T04, AG-T05.
• No s'utilitza llibre de text, en tot cas, el professor pot recomanar un llistat
ESTRATÈGIES
de llibres de consulta així com enllaços a pàgines d’interès.
METODOLÒGIQUES • Sortides professionals per a visitar empreses amb màquines més
complexes que les del centre.
• Les activitats de caire més pràctic es realitzaran en grup a les màquines
del taller.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

- Per a superar el mòdul professional cal superar independentment TOTES
les unitats formatives amb una nota mínima de 5.
- S’estableix com acord de departament per superar cadascuna de les UF’s,
l’alumne haurà d’aprovar amb una nota mínima de 5 les activitats
pràctiques i escrites. Les pràctiques es realitzaran a classe amb la
verificació del professor. Les activitats pràctiques seran entregades dins
dels terminis establerts. Pràctica entregada fora de termini es considerarà
com no realitzada.
- A l’examen teòric s’ha de treure com a mínim un 5 per tal de poder
aprovar la unitat formativa. En cas de no superar l’apartat d’exercicis
pràctics de la UF, l’alumne haurà de realitzar un examen amb continguts de
caire pràctic a la convocatòria extraordinària de final de curs.
- Els alumnes que superin el 10% de faltes d’assistència injustificades
perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
- Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent :
QMP= 0’2·QUF1 + 0'4·QUF2 + 0’4·QUF3
QUF1: PE: 50% A: 20% PT: 30%
Versió:
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QUF2: PE: 30% A: 20% PT: 50%
QUF3: PE: 30% A: 20% PT: 50%
(PE: proves escrites, A: actitud, PT: practiques a l’aula/taller)
Per tal de recuperar el Mòdul Professional en convocatòria extraordinària
cal tindre presentades TOTES les activitats realitzades durant el curs, a
més de superar satisfactòriament la prova de conceptes i la prova pràctica.
La recuperació de les unitats formatives no superades es realitzarà el mes
de juny segons calendari proves extraordinàries proposades per prefectura
d’estudis
Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de
les seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única
vegada i personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens
suspesos per tal d’accedir als exàmens extraordinaris de juny.
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les
seves pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o
absència d’aquest en els exàmens.
En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i
presentant una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un
alumne podrà recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels
professors.

RECURSOS

ALTRES

– Apunts del professor en format electrònic
– Equips informàtics
– Manuals de l’usuari, revistes tècniques especialitzades
– Programes informàtics d’aplicació al sector
– Aquest mòdul professional no disposa de llibre de text, el material didàctic
(apunts, articles, exercicis, etc.) de treball per a l’alumne se li proporcionarà
mitjançant projeccions a l’aula, l’accés a l’aula virtual del centre educatiu en
format digital o bé en paper a classe.

Els alumnes han de seguir les normes de convivència establertes en el
NOFC i les normes específiques establertes en equip docent del
Departament d’Arts Gràfiques.
Aquestes normes estan penjades a totes les aules per tal de poder
consultar-les. No es pot fer ús dels auriculars per a escoltar música a les
aules/tallers.
Es comptabilitza com a retard des de que sona el timbre d'entrada a classe
fins passats 10 minuts.
Els alumnes que entrin a classe desprès d'aquests 10 minuts es contempla
com a falta d'una hora. 3 retards =1h falta injustificada No es pot fer ús del
mòbil en cap cas (calculador, càmera fotogràfica…). Els mòbils han d'estar
en SILENCI en el decurs de les classes i dintre de la motxilla; l’incompliment
d’aquesta norma s’enviarà a l’alumne/a a la biblioteca. L'ús d'internet serà
exclusivament quan el professor ho comuniqui. Les faltes d'ortografia es
tindrà en compte a l'hora de valorar les activitats de classe, informes,
dossiers i proves que els alumnes entreguin al professor/a. Abans de
reproduir un arxiu, sempre que es detecti alguna errada ortogràfica,
l'alumne/a haurà de fer necessàriament la correcció oportuna, abans de
continuar amb el procés de reproducció.
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

MÒDUL
PROFESSIONAL

M11 - Projecte de disseny i gestió de la producció

PROFESSOR/A

Equip docent

gràfica

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

99 h

Eli Rodríguez

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF 1: Projecte de disseny i gestió de la producció gràfica. 99h.

M11 s’imparteix a 2n curs del cicle de grau superior de disseny i gestió de
la producció gràfica. Consta de 1 UF i segueix els horaris que deixan els
mòduls de segon en acabar-se i seguint les graelles aprovades pel curs.
Aquest mòdul l’imparteix l’equip docent del cicle.
Els alumnes hauran de presentar diversos productes gràfics. El professorat
decidirà quins seran els productes gràfics. Els productes gràfics demanats
aniran en funció dels equipaments del departament, de les instal.lacions
disponibles i dels RA assolits pel grup/aula i analizats en equip docent.
Els alumnes treballaran individualment i/o en grup i en funció de les tasques
ESTRATÈGIES
assignades i seguint un calendari establert pel professorat per tal de poder
METODOLÒGIQUES
aconseguir un flux de treball adient i que no entorpeixi l’execució de la
producció.
En acabar, l’alumne farà una exposició personal per tal de defensar el seu
projecte.
El professorat tindrà una funció de “suport tècnic” en el cas de que un
equipament, instal.lació, material, etc presenti errors. En cap cas, el
professorat impartirà “classes magistrals” o continguts ja explicats al llarg
del cicle.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

Per a superar el Mòdul professional cal superar globalment la unitat
formativa amb una qualificació igual o superior a 5.
El professorat avalúa el mòdul i posa una qualificació ponderada, a l’alumne
se li dona per escrit quin percentatge de la nota val cada part del procés de
producció.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QM=0,2RA1+0,2RA2+0,2RA3+0,2RA4+0,2RA5
La recuperació es realitzarà: entregant les activitats no superades durant la
última setmana de la finalització del mòdul.
En el cas de suspendre la recuperació, l’alumne haurà d’anar als exàmens
extraordinàris en la data establerta en el calendari escolar.
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El professor responsable del mòdul de síntesi comunicarà, personalment a
tots aquells alumnes que poden presentar-se a la prova extraordinària del
mòdul de síntesi, amb un mínim de 24 hores d’antelació.
En cap cas s’acceptarà la presència a l’aula per tal d’utilitzar els equips
informàtics per a realitzar altres tasques que no siguin estrictament
escolars. Si es donés aquest cas, el professor/a demanarà a l’alumne que
abandoni l’espai i vagi a la biblioteca.
En cap cas es faran classes de repàs o preparació de la prova/es
extraordinària. Només es resoldran dubtes organitzatius i/o funcionals.
Les dates de les proves extraordinàries es faran públiques des de
prefectura d’estudis, un cop aquestes siguin definitives.
Les faltes d’assistència es computaran de la mateixa manera que a la resta
de mòduls. Si l’alumne persisteix en la no assistència superant el 10% de
faltes injustificades i/o el 20% de faltes justificades més injustificades,
perdrà el dret d’avaluació al mòdul en convocatòria ordinària. En aquest
cas, l’alumne podrà seguir amb la realització del projecte/s, però no podrà
defensar-lo ni optar a la seva correcció fins a la data de la convocatòria
extraordinària.

RECURSOS

Les sessions del Mòdul Professional es realitzaran al taller de preimpressió,
taller d’impressió digital i taller d’enquadernació i acabats.
Disposarem d'ordinadors (Mac’s), impresores per fer les proves, impressora
digital làsser, ploters d’impressió i de tall, guillotina, estris per vinilar, etc per
a poder realitzar els productes finals requerits, així com d’eines i útils
necessaris per a dur a terme les tasques del mòdul.
El material didàctic (fitxes de treball, material gràfic, etc.) per a l’alumne se li
penjarà al servidor de la família profesional.
Recursos:
Canó de projecció
Ordinadors/Mac’s
Programari informàtic específic professional
Impresora digital tecnología làser
Impresora digital tecnología inkjet
Impresora digital tintes solvents (vinil)
Plòter de tall
Guillotina
Laminadora
Etc.
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CICLE FORMATIU

AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

MÒDUL
PROFESSIONAL

M13 - Formació en centres de treball

PROFESSOR/A

Xavier Cosials Garcia

PROFESSOR/A RESPONSABLE

Curs

2n

Durada

383 h

Xavier Cosials Garcia

RESULTATS
D’APRENENTATGE

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul

UNITATS
FORMATIVES i
HORES

UF1: Formació en centres de treball

1. Tipus d'activitats formatives de referència proposades (possibles tasques
que es poden fer a l'empresa).
1. Preparació de textos originals
2. Composició de textos
3. Compaginació digital de textos
4. Correcció de proves de composició
5. Revisió i preparació d'imatges originals per a la seva reproducció i
tractament
6. Digitalització i tractament d'imatges digitals mitjançant escàner, càmera
ESTRATÈGIES
digital
METODOLÒGIQUES
. Reproducció fotogràfica monocroma d'imatges i obtenció de fotolits
mitjançant filmació 8. Valoració de proves d'imatges
. Creació de pàgines mestres
10. Compaginació digital, obtenció de fotolits mitjançant filmació i valoració
de proves d'imatges
11. Manteniment dels equips de captació, digitalització, reproducció i
tractament d'imatges 12. Realització de traçaments, premuntatge manual,
muntatge manual o informàtic i insolació
13. Obtenció de les diferents formes impressores

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ I
RECUPERACIÓ

2. Estratègies metodològiques.
Criteris de centre d’organització de l’FPCT:
L’FPCT es realitzarà en el 2n curs del CFGM. Donat la tipologia d'empreses
i per unanimitat d'elles, la FPCT es realitzarà de forma extensiva durant el
segon curs, el tutor començarà a contactar amb les empreses al setembre
per incorporar als alumnes els més aviat possible. S’estableix una
programació individual d’activitats d’acord amb les relacionades en aquesta
programació (PAP), de manera consensuada amb el tutor de pràctiques de
l’empresa d’acollida. L’alumnat desenvoluparà les activitats sota la guia i
control del tutor a l’empresa. La metodologia a utilitzar serà com a norma
general la següent:
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– L’alumnat observa les activitats seleccionades de la programació, en el
lloc de treball realitzades pel personal de l’empresa d’acollida.
– L’alumne realitza les operacions sota la guia i control del tutor de
pràctiques en l’empresa. – El tutor d’empresa comprova la qualitat de les
operacions realitzades, explica a l’alumnat el resultat obtingut, les millores
observables i conjuntament donen per finalitzada l’activitat.
Criteris de la família professional d’organització de l’FPCT: (Criteris
consensuats al departament i ratificats per la direcció) L’FPCT de la família
professional es realitzarà amb preferència amb les empreses que mantenim
un conveni de col·laboració i les de l’entorn proper a l’Institut.
Criteris propis del cicle:
La decisió de la realització de la FPCT s’ha de prendre a la junta
d’avaluació anterior a la data en que el tutor de pràctiques comenci a
contactar amb les empreses, ha de quedar constància escrita a l’acta de la
junta d’avaluació.
En el cas de la FCT extensiva, l'acord es prendrà en reunió d'equip docent
a principis del 2n curs, on el tutor de grup/pràctiques de 2n curs, exposarà
quins alumnes poden començar les pràctiques.
Els criteris per denegar l’accés a l’ FPCT son:
– Per un baix rendiment acadèmic i per actituds inadequades durant el curs
o durant el cicle. – Per una reiterada acumulació de faltes d’assistència
injustificades
– FPCT intensiva, tenir un 20% de les hores de 1r curs suspeses o a la
primera junta d’avaluació tenir un 20% de les hores de 2n suspeses.
– FPCT extensiva, tenir un 20% de les hores de 1r curs suspeses.
3. Instruments i criteris d’avaluació i recuperació del crèdit
Pla d'activitats
Activitats formatives
1. Referents a la realització del disseny de productes gràfics. 1.1.
Elaboració de la fitxa tècnica de producció del projecte gràfic.
1.2. Elaboració d'esbossos de productes gràfics considerant la seva
viabilitat de producció i econòmica.
1.3. Realització de maquetes i arts finals. 2. Referents als processos de
preimpressió digital i gestió del color.
2.1. Supervisió del tractament d'imatges, textos i compaginació. 2.2.
Comprovació prèvia d'arxius (preflight). 2.3. Supervisió dels processos
d'imposició i obtenció de la forma impressora. 2.4. Organització i execució
del calibratge i manteniment dels equips de reproducció del color. 2.5.
Desenvolupament del pla de treball de la gestió de color.
2.6. Creació i control del perfils de color, descrivint i executant els
procediments corresponents amb la periodicitat necessària.
3. Referents a la gestió de la producció en la industria gràfica. 3.1.
Elaboració de fulls de ruta del flux de treball de productes gràfics. 3.2.
Realització de pressupostos de productes i serveis gràfics avaluant els
costos de producció. 3.3. Planificació, programació i coordinació del procés
de producció gràfic. 3.4. Desenvolupament del pla de qualitat en la empresa
gràfica.
4. Referents a la comercialització de productes gràfics i atenció al client.
4.1. Elaboració del pla de màrqueting de productes o serveis gràfics. 4.2.
Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 4.3. Gestió de
reclamacions i del servei postvenda en l'empresa gràfica.
5. Referents a l'organització dels processos d'impressió gràfica. 5.1.
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Elaboració del pla de producció dels processos d'impressió segons els
requeriments tècnics. 5.2. Gestió i control dels processos d'impressió. 5.3.
Desenvolupament del procediments del pla de qualitat en impressió.
5.4. Elaboració del pla de manteniment i procediments de prevenció de
riscos laborals i de protecció ambiental del departament d'impressió.
6. Referents a l'organització dels processos de postimpressió, transformats
i acabats.
6.1. Elaboració del pla de producció dels processos de postimpressió,
transformats i acabats segons els requeriments tècnics.
6.2. Gestió i control dels processos de postimpressió, transformats i
acabats.
6.3. Desenvolupament del procediments del pla de qualitat en els
processos de postimpressió, transformats i acabats.
6.4. Elaboració del pla de manteniment i procediments de prevenció de
riscos laborals i de protecció ambiental del departament de postimpressió,
transformats i acabats.
Criteris i instruments generals d'avaluació, qualificació i recuperació del
mòdul
De forma general, per a la superació del mòdul cal la valoració positiva
conjunta del tutor/a del centre i la persona tutora del centre de treball.
La qualificació serà APTE SUFICIENT, APTE
, APTE MOLT E I NO
APTE INSUFICIENT. Aquesta concreció serà una valoració obtinguda a
partir de les entrevistes del tutor/a del centre amb la persona tutora del
centre de treball i l’alumne/a, de les anotacions del seguiment del PAP i les
valoracions dels RA i CA establerts.
En el cas de la recuperació, si l’alumne ha realitzat totes les hores i la
qualificació es NO APTE INSUFICIENT, haurà de repetir la totalitat de les
hores del mòdul.

RECURSOS

Els que disposi cada centre de treball
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