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1r

Materials de la producción gráfica

M1

UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica
UF 2: Tractaments superficials en la indústria gráfica
UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gráfica
UF 4: Qualitat dels materials gràfics

132 hores
50+17+25+
40

PROFESSOR/A Alícia Pijuan
RESPONSABLE Puente

PROFESSOR/A

Alícia Pijuan Puente

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les unitats formatives es realitzaran seqüencialment. El mòdul es cursarà
íntegrament a primer curs.
Les aules assignades per aquest mòdul seran l’aula B-03 per impartir els
continguts teòrics i l’aula B-04 (o similar) per treballar els continguts pràctics
amb ordinadors (2h / setmanals) per les UF1, UF2, UF3, així com el laboratori
de materials AG-T06.
No s'utilitza llibre de text, en tot cas, el professor pot recomanar un llistat de
llibres de consulta així com enllaços a pàgines d’interès.
Estratègies metodològiques
-Explicacions de la teoria.
-Utilització de diversos materials de recurs.
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o
individualment, segons el criteri del professor.
-Qüestionaris Moodle i proves escrites que es realitzaran de forma individual.
-Es farà servir Classroom per a compartir i penjar arxius.
-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 consultarles. 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.
Organització del mòdul professional i distribució de les UF en el mòdul
El mòdul es cursarà íntegrament a primer curs.
La distribució horària serà de 4 hores setmanals, en blocs de 2 hores.
Desdoblaments
No es contemplen desdoblaments.
En cas de desdoblament, els dos professors impartiran les 4 UF’s del mòdul, ja
que aquestes es desenvolupen de manera seqüencial. El professor A,
responsable del mòdul, impartirà la totalitat de les hores (4 h / setmanals) i el
professor B impartirà 3h / setmanals. Per tant hi haurà una hora a la setmana
que s’impartirà només pel professor A. En aquesta hora el professor A
realitzarà activitats corresponents als RA de la UF desenvolupada en aquell
moment.
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Els desdoblaments es faran en grups equitatius en nombre d'alumnes i en
igualtat de característiques.
Al final de cada UF es realitzarà un canvi de grup.
Les activitats d'ensenyament-aprenentatge s'impartiran paral·lela i
simultàniament als dos grups d'alumnes, que seran marcades i supervisades
pel responsable del mòdul. Les proves escrites i exàmens seran idèntics pels
dos grups.
En cas que els alumnes estiguin separats físicament en dues aules, es duran a
terme exactament els mateixos continguts, Pt’s i Pe en els dos subgrups. El
responsable de mòdul serà l’encarregat de marcar aquests Pts i Pe, en
col·laboració amb el seu doblatge.
En cas que no hi hagi un enteniment entres els dos professors, serà el
departament d’AAGG qui decideixi quina serà la metodologia i avaluació del
mòdul.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Per aprovar mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les UF’s, l'alumne
haurà de treure una nota mínima de 5 a les pràctiques i projectes que es
demanin durant les UF’s per poder fer mitja.
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.
Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons
la següent ponderació:
QMP= 0,38 x QUF1+0,13 xQUF2 + 0,19 x QUF3 +0,30 x QUF4
Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar.
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.
Si no es superen les UF’s del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una
convocatòria extraordinària al juny.
Si voluntàriament l’alumne suspès vol anar a l’avaluació extraordinària hi anirà
de tota la matèria feta de cada UF. Els exàmens es realitzaran segons el
calendari escolar.

Semipresencialitat
La metodologia que es planteja en cas de docència telemàtica manté en la
mesura del possible la que preveiem aplicar presencialment i es fomenta en:
Treballs per projectes
Tutoria i atenció personalitzada
Treball col·laboratiu
Aprenentatge basat en problemes
Estudi de casos
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Presentacions
Materials d’autoaprenentatge: tutorials i videotutorials
Recursos didàctics en suport electrònic que mostren de manera detallada els
passos que al seguir per poder executar amb autonomia un procés determinat
o per assolir gradualment un coneixement específic.
En cas de docència telemàtica les metodologies expositives com la classe
magistral, la presentació d’informació i continguts orals es reduirà tant com
sigui possible i es substituirà per l’elaboració dels dossiers i quaderns de
treball, vídeos, videotutorials, referències a pàgines webs etc.
Pel que fa als agrupaments mantenim la voluntat de treballar amb els mateixos
àmbits, tot i que es prioritza les agrupacions en grup reduït i treball individual.
Finalment pel que fa als tipus d’activitats a realitzar mantindrem la mateixa
tipologia d’activitats definides en la docència presencial.

RECURSOS

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Recursos:
• Canó de projecció
• Ordinadors iMac 21,5”
• Activitats i apunts en paper o arxius digitals (Moodle)
• Equips i eines al laboratori de materials.

cap

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma
progressiva a cada pràctica.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques.
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a
l’estudi i el treball a classe.
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o
Classroom.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Les mateixes que en la docència presencial.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència
Presencial.
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es
farà una prova teòrica o pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre
que sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible,
la prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom.
S’haurà de recuperar cada UF per separat.
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RECURSOS

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

INFORMACIÓ
ADDICIONAL
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• Aula Virtual o Classroom
• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Programari Adobe
El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de
centre.

cap
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1r

Organització dels processos de preimpressió digital

M2

UF 1: Planificació dels processos de preimpressió 30 h
UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges 84 h
UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació 58 h
UF 4: Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma
impressora 39 h
UF 5: Manteniment i prevenció de riscos en preimpressió 20 h

198+
33

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Carmen Lebrón

PROFESSOR/A

Carmen Lebrón

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les classes consistiran en la presentació d’un tema amb suport visual d’apunts
i mostres de material, equips i productes gràfics. A partir d’aquí es proposarà
la resolució de casos pràctics per part dels alumnes, treballant de manera
individual o en grups reduïts. Es farà una avaluació dels coneixements previs i
es resoldran dubtes en cada sessió.
Durant el curs es plantejaran projectes (amb metodología ABP) de productes
gràfics que es realitzaran amb la col·laboració d’altres mòduls dintre del mateix
cicle.
Explicacions magistrals.
Apunts elaborats pel professor en format PDF.
Interpretació de fitxes de treball.
Activitats pràctiques amb equips de preimpressió digital.
Proves teòrico-pràctiques d’avaluació de resultats d’aprenentatge.
Cada alumne treballarà individualment amb assessorament del professor.
La descàrrega del material de les pràctiques i el lliurament de les mateixes es
realitzarà al Classroom a través de la xarxa local.
El material didàctic i d’ampliació estarà disponible al Classroom del curs.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment totes les
unitats formatives.
Per a superar cadascuna de les UF, l’alumne haurà d’aprovar amb una nota
mínima de 4,6 cadascun dels RA que conté la UF.
Segons el NOFC els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència
injustificades i justificades perdran el dret a ser avaluats en la convocatoria
ordinària.
Per a obtenir la qualificació final del mòdul, es farà la ponderació de les UF
segons la fórmula establerta en la programació, sempre que la qualificació de
cada UF sigui igual o superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP= 0.1 QUF1 + 0.3 QUF2 + 0.3 QUF3 + 0.2 QUF4 + 0.1 QUF5
La qualificació de la UF1 (QUF1) s’obté segons la següent ponderació:
QUF1 = 0,5 RA1 + 0,3 RA2 + 0,2 RA3
La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté segons la següent ponderació:
Versió:
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QUF2 = 0,2 Prova pràctica + 0,3 Treball per Projectes + 0,3 Pràctiques Taller +
0,2 Graella observacions
La qualificació de la UF3 (QUF3) s’obté segons la següent ponderació:
QUF3 = 0,4 Treball per Projectes + 0,4 Pràctiques Taller + 0,2 Graella
observacions
La qualificació de la UF4 (QUF4) s’obté segons la següent ponderació:
QUF4 = 0,3 Prova escrita + 0,5 Treball per Projectes + 0,2 Graella
observacions
La qualificació de la UF5 (QUF5) s’obté segons la següent ponderació:
QUF5 = 0,5 RA1 + 0,5 RA2
CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Si no es superen les UF del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una
convocatòria d’avaluació extraordinària al juny en la qual es plantejarà una
prova teòrico-pràctica, similar a les que s’hauran treballat durant el curs, a
través de la qual l’alumne haurà de demostrar que ha assolit els resultats
d’aprenentatge de les unitats formatives no superades en l’avaluació ordinària.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Les UF que es poden cursar en modalitat semipresencial són la UF1 i la UF5.

RECURSOS

Les classes del Mòdul Professional es realitzaran als tallers de preimpressió
AG-T07, AG-T08, AG-T09 o EXPO1.
Disposarem d’una estació de treball (ordinador) per cada alumne amb
programari adient als continguts que s'imparteixen i accés a internet. Les
pràctiques i les explicacions teòriques es realitzen al mateix taller.
El material didàctic (tutorials, fitxes de treball, material de suport, etc) estarà
sempre disponible per a l’alumne a través del Drive del Classroom.
Recursos:
Canó de projecció.
Ordinadors mac.
Programari gràfic: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Enfocus Preps, Acrobat Pro.
Apunts en PDF
Tutorials en video
Escàner.
Impressora làser b/n i color.
Mostres de materials i productes gràfics

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Tutorials en video
Pàgines empreses del sector gràfic
Blogs de professionals del sector gràfic
Bancs digitals d’imatges

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Classroom
• Apunts
• Tutorials
• Catàlegs de fotos digitals
• Fitxes de treball
• Vídeos
• Activitats pràctiques
Versió:
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Correu electrònic:
• Seguiment
• Correccions de les activitats
• Resolució de dubtes
Videoconferència
• Resolució de dubtes
• Tutorials en directe
CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

El criteris d’avaluació seran els mateixos que estan establerts en la docència
presencial

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència presencial

RECURSOS

En aquesta mòdul els continguts (apunts, vídeos, documents, enllaços, etc.)
es proporcionaran, per acord de l’equip docent, amb la plataforma Classroom
de Google i/o Aula Virtual del centre i l’alumnat els treballarà a distància.
És imprescindible que l’alumnat compti amb un equip informàtic, programari i
connexió a internet adients per a poder seguir els continguts del mòdul de
manera telemàtica.

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant el correu
corporatiu del professor.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Tutorials en video
Pàgines empreses del sector gràfic
Blogs de professionals del sector gràfic
Bancs digitals d’imatges
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1r

Disseny de productes gràfics

M3

UF1. Documentació del projecte gràfic 20 h
UF 2: Elements del projecte gràfic. 20h
UF 3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos. 60 h
UF 4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic 38 h
UF 5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals. 60 h

198 +
0

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Sergi Colecha

PROFESSOR/A

Sergi Colecha

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les classes seran majoritàriament pràctiques, tot i que hi hauran classes
teòriques abans perquè els alumnes assimilin els continguts necessaris per
resoldre les activitats pràctiques. S’aplicarà la metodologia d’aula invertida
mitjançant materials penjats a l’aula virtual (vídeos, documents, qüestionaris...)
per tal de fomentar unes sessions presencials més pràctiques.
La realització de les pràctiques també és completarà mitjançant materials de
recolzament alhora de fer l’activitat, com projeccions de vídeos, lectures de
parts de llibres o articles, ús de webs professionals del sector, mostres de
projectes reals, etc.,
S’aplicarà l’aprenentatge per projectes, on s’aniran sumant els continguts
corresponents als RA de forma progressiva a cada pràctica. D’aquesta forma
s’assoliran la totalitat dels RA a mesura que que es realitzen aquests
projectes. També es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives,
fomentant una metodologia activa del coneixement i de les relacions
interpersonals entre els alumnes.
La quantitat de projectes anirà lligat al rendiment del grup i en cas d’excedir els
esmentats a l’apartat d’Activitats d’Ensenyament i aprenentatge, quedaran
reflexats com a projecte extra (PJE).
S’incorporaran les tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC). AI servidor
del Departament d'Arts Gràfiques, Moodle o Classroom, l'alumnat podrà
descarregar-se el material necessari per a seguir el curs: documents en format
PDF o d'altres, així com imatges o presentacions si escau.
S'intentarà realitzar alguna sortida a les empreses per tal de consolidar el
coneixements adquirits en les
unitats formatives.
No s'utilitza llibre de text. Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria
donada a classe, es recomanarà bibliografia, però que no és d’obligada
adquisició, ja que l’alumne disposarà dels principals continguts teòrics.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial i en paral·lel (segons la graella del
departament). Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons
les indicacions dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o
qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i
executar els continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar
Versió:
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l'activitat en el termini establert pels professors. Les activitats fetes a les
sessions pràctiques també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud
de l’alumne envers a l’estudi i el treball a classe.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Qmp= 0,1·UF1 + 0,1·UF2 + 0,3·UF3 + 0,2·UF4 + 0,30·UF5
QUF1= 0,4·A + 0,4·Pj + 0,2·GO
QUF2= 0,4Pt + 0,4Pj + 0,2GO
QUF3= 0,2·A + 0,2·Pp + 0,4·Pj + 0,2·GO
QUF4= 0,5·RA1 + 0,5·RA2 (QRA1= 0,4·A + 0,4·Pj + 0,2·GO; QRA2= 0,4·A +
0,4·Pj + 0,2·GO)
QUF5= 0,2·A + 0,2·Pp + 0,4·Pj + 0,2·GO
L'avaluació de les Unitats Formatives es farà de forma contínua al llarg de la
seva durada. Es valoren de forma separada les unitats formatives distribuïdes
al llarg del curs escolar.
Les qualificacions s’establiran en funció del grau d’assoliment de les diferents
tasques, activitats, així com les pràctiques relacionades amb els projectes
proposats i els continguts de cadascuna de les unitats formatives.
Els treballs s'hauran de lliurar en la data prevista. En cas de retard injustificat
(que no sigui força major) s'aplicarà una penalització segons la taula facilitada
pel docent.
Per tal d'obtenir la qualificació de cada unitat formativa es realitzarà el càlcul
de la nota amb aquestes condicions:
- És indispensable la realització del 100% de les Pràctiques i Projectes.
- La mitjana dels instruments d’avaluació de cada RA ha de ser igual o
superior a 5.
- No promitjarà cap nota inferior a 5 en qualsevol dels instruments d’avaluació.
Per al càlcul de la qualificació del mòdul professional es necessari haver
superat totes les unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
La nota final del mòdul s’obtindrà segons la fórmula indicada anteriorment.
D'acord amb les NOFC, els alumnes han de seguir les normes de convivència
establertes en aquest document 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. L’ús del mòbil queda prohibit en
hores de classe dins de l’aula i l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà
amb l’expulsió de l’aula.
Pel que respecta a les faltes d’assistència, el NOFC indica que:
- 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. En
aquests casos, l'alumnat podrà presentar-se a la segona convocatòria.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà d’una prova teòric-pràctica el mateix dia de la prova
extraordinària.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Les unitats formatives UF1, UF2 i UF4 es podran realitzar en règim de
semipresencialitat.
L’alumne es compromet a:
· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al
crèdit o unitat formativa.
· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o
unitat formativa.
· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma
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semipresencial.
El centre, per la seva banda, es compromet a:
· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:
a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició
del’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.
· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les
activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres
formes que es puguin
convenir entre el professorat i l’alumnat.
· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.
· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les
evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per
l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

RECURSOS

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller/aula
AG–T08 o similar en cas que el grup no estigui doblat. En cas que el grup
sigui superior a 21 alumnes, els alumnes s’hauran de separar per a realitzar
les pràctiques que sempre es duran a terme en els tallers d’arts gràfiques amb
disponibilitat d’estacions de treball MAC.
Disposarem d’una sèrie d'ordinador (un ordinador per alumne) per a poder
realitzar les pràctiques, així com el programari, les eines, i útils necessaris per
a dur-les a terme.
Les explicacions teòriques es realitzen a la mateixa aula. Com que no es
disposa de llibres de text, el material didàctic (apunts, articles, exercicis, etc)
de treball per a l’alumne se li penjarà al Moodle o al servidor del mateix
departament.
Recursos:
Ordinadors. Programari específic per preimpressió i llicència individual per
als programes. Manuals del programari. Canó de projecció (per
aula) Vídeotutorials 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 o Classroom

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

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. 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.
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els canals
de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom).

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
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ESTRATÈGIES
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CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

RECURSOS

ATENCIÓ
PERSONALITZADA
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En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma
progressiva a cada pràctica.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques.
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a
l’estudi i el treball a classe.
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o
Classroom
A la mateixa aula virtual es penjaran:
• Apunts
• Guíes d’elaboració d’exercicis
• Exercicis d’exemple
• Tests online
• Pàgines web de consulta
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers
• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de les
UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del
professor.
L’avaluació de cada UF es farà tenint en compte els següents percentatges:
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%)
- Pràctiques i activitats (20%)
- Projectes (60 %)
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les
unitats formatives. La nota mínima de cada una d’elles serà de 5.
La qualificació del Mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:
QMP=0,1·UF1 + 0,1·UF2 + 0,3·UF3 + 0,2·UF4 + 0.3·UF5
Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència presencial
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es
farà una prova teoric-pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre que
sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la
prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom
S’haurà de recuperar cada UF per separat.
• Aula Virtual o Classroom
• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Seguiment de projectes: Trello
• Programari Adobe
El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
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El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de
centre.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

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. 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.
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els
canals de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom).
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AFA0-DEP - Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia

1r

Producció Editorial

M5

UF1 Planificació i pressupost de productes editorials
UF2 Organització de continguts editorials

99h

PROFESSOR/A Alícia Pijuan
RESPONSABLE Puente

PROFESSOR/A

Alícia Pijuan Puente

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

La temporització de les unitats formatives es farà de forma seqüencial, una
després de l’altra fins finalitzar el curs. No es contemplen desdoblaments en
grups durant la consecució d’aquest mòdul formatiu.
La metodologia a emprar a les classes en aquest mòdul seran principalment
de tipus pràctic, i per tant el treball es basarà principalment en resolució
d’exercicis a classe, pràctiques i proves pràctiques. Existirà alguna classe tipus
magistral, però seran breus. Resumint, es tractarà de:
Classes explicatives i introductòries.
Exercicis pràctics a l’aula i pràctiques avaluables tant a l’aula com a casa.
Tècniques en grup: treball cooperatiu, debats, pluja d’idees.
En tots els casos es programaran activitats i treballs en grups de forma
cooperativa, per tractar les actituds socials dels estudiants. Paral•lelament es
programaran treballs on l’alumne realitzi exposicions orals surti a la pissarra
per a fomentar la participació a la classe de manera activa.
Es pretendrà que tant el professor com l’alumne manifestin una actitud
participativa i activa que permeti el treball autònom i el desenvolupament
d’aprenentatges significatius.
Un plantejament deductiu permetrà que, amb el desenvolupament de les
diferents pràctiques i activitats, l’alumne aprengui i consolidi mètodes de treball
i estableixi els processos i procediments més adequats.
Es reforçarà l’actitud de l’alumne que comporti un tracte correcte i educat amb
els companys, encarregats i demès agents implicats.
Es reforçarà la responsabilitat de l’alumne respecte el treball que desenvolupa,
la importància del treball en equip, així com l’adquisició de principis d’ordre,
rigor, neteja, puntualitat i interiorització dels procediments i normes com a
parts inherents dels processos productius.
S’incorporaran les tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC). AI servidor
del Departament d'Arts Gràfiques, Moodle o Classroom, l'alumnat podrà
descarregar-se el material necessari per a seguir el curs: documents en format
PDF o d'altres, així com imatges o presentacions si escau.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial.
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Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el termini establert pels professors.
Les activitats fetes a les sessions pràctiques també ponderaran per l’avaluació
final, així com l’actitud de l’alumne envers a l’estudi i el treball a classe.
Organització del mòdul professional i distribució de les UF en el mòdul. El
mòdul es cursarà íntegrament a primer curs. La distribució horària serà de 2
hores setmanals seguides els dimecres.
Semipresencialitat
Totes les UF’s del modul formatiu M05 (UF1, UF2 i UF3) es poden realitzar en
règim de
semipresencialitat
L’alumne es compromet a:
• Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al
crèdit o unitat formativa.
• Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o
unitat formativa.
• Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma
semipresencial.
El centre, per la seva banda, es compromet a:
• Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:
a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de
l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.
• Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les
activitats d’ensenyament aprenentatge de forma telemàtica o per les altres
formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.
• Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.
• Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les
evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per
l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Cada UF tindrà els seus instruments d’avaluació concrets. L’avaluació de cada
UF s’obté sumant el total de pràctiques (P) i les graelles d’actitud.
La UF1 tindrà un valor de 50% i la UF2 tindrà un valor del 50% obtenint així el
100% total de la nota final del mòdul.
Q MP05 = 0,50·QUF1 + 0,50·QUF2
Així doncs, per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma
independent les dues unitats formatives amb una nota igual o superior a 5
sobre 10. La suma de les dues UF’s del mòdul donaran la nota final del mòdul.
En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà en el lliurament d’aquelles parts dels projectes de la UF
no lliurades o no superades i una prova teòric-pràctica el mateix dia de la
prova extraordinària.
En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà en el lliurament d’aquelles parts dels projectes de la UF
no lliurades o no superades i una prova teòric-pràctica el mateix dia de la
prova extraordinària.
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Totes les UF’s del modul formatiu M05 (UF1, UF2) es poden realitzar en règim
de
Semipresencialitat.
L’alumne es compromet a:
· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al
crèdit o unitat formativa.
· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o
unitat formativa.
· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma
semipresencial.
El centre, per la seva banda, es compromet a:
· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:
a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició de
l’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.
· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les
activitats d’ensenyament aprenentatge de forma telemàtica o per les altres
formes que es puguin convenir entre el professorat i l’alumnat.
· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.
· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les
evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per
l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.
Els espais per impartir el mòdul són els definits d’acord amb els que disposa el
centre per a impartir el CFGS de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i
Multimèdia.
Disposarem d’una sèrie d'ordinadors (un ordinador per alumne) per a poder
realitzar les pràctiques, així com el programari (Indesign, Calibre, IBooks,
Sigil), les eines, i útils necessaris per a dur-les a terme.
Les explicacions teòriques es realitzen a la mateixa aula.
Com que no es disposa de llibres de text, el material didàctic (apunts, articles,
exercicis, etc) de treball per a l’alumne se li penjarà al Moodle, Classroom o al
servidor del mateix departament.
• Canó de projecció
• Ordinadors amb connexió a internet
• Programari informàtic: Indesign i un processador de textos
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 o Classrrom
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual
Material que ha de portar l'alumne:
Es demana que porten, de forma individual, un dispositiu d'emmagatzematge
extern (pen drive, disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també
s'utilitzarà en altres mòduls).

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
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Utilización del classroom i aula virtual per a fer les practiques i activitats
durant el curs.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència presencial
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es
farà una prova teòric-pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre que
sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la
prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom. S’haurà de recuperar cada
UF per separat.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Cada UF tindrà els seus instruments d’avaluació concrets. L’avaluació de
cada UF s’obté sumant el total de pràctiques (P) i les graelles d’actitud.
La UF1 tindrà un valor de 50% i la UF2 tindrà un valor del 50% obtenint així
el 100% total de la nota final del mòdul.
Q MP05 = 0,50·QUF1 + 0,50·QUF2
Així doncs, per a superar el mòdul, l’alumne haurà de superar de forma
independent les dues unitats formatives amb una nota igual o superior a 5
sobre 10. La suma de les dues UF’s del mòdul donaran la nota final del
mòdul.
En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà en el lliurament d’aquelles parts dels projectes de la
UF no lliurades o no superades i una prova teòric-pràctica el mateix dia de la
prova extraordinària.

RECURSOS

• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Seguiment de projectes: Trello
• Programari Adobe

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

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 o Classrrom
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual
Material que ha de portar l'alumne:
Es demana que porten, de forma individual, un dispositiu d'emmagatzematge
extern (pen drive, disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també
s'utilitzarà en altres mòduls).
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AFA0-DEP - Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia

1r

Disseny estructural d’envàs i embalatge

M6

UF 1: Desenvolupament del projecte 49 h
UF 2: Representació i realització de maquetes 50 h

66 +
33

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Sergi Colecha

PROFESSOR/A

Sergi Colecha, Ester Fontgivell

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les classes seran majoritàriament pràctiques, tot i que hi hauran classes
teòriques abans perquè els alumnes assimilin els continguts necessaris per
resoldre els projectes que es plantegen.
La realització de les pràctiques també és completarà mitjançant materials de
recolzament alhora de fer l’activitat, com projeccions de vídeos, lectures de
parts de llibres o articles, ús de webs professionals del sector, mostres de
projectes reals, etc.
En determinats continguts s’aplicarà l’aula invertida mitjançant vídeos
elaborats pels docents o per tercers. Aquests vídeos estaran disponibles a
l’aula virtual i aniran enllaçats amb alguna activitat o qüestionari. La
visualització d’aquests vídeos s’haurà de realitzar per part de l’alumne abans
de la data indicada pel professorat. D’aquesta forma la classe presencial es
dedicarà a resoldre els dubtes que han sorgit arran de la seva visualització i
dedicar el temps a l’aula a fer activitats més pràctiques.
S’aplicarà l’aprenentatge per projectes que englobaran la totalitat dels
continguts corresponents als RA.. D’aquesta forma els projectes serviran per
aplicar tot allò après a les activitats i pràctiques fetes anteriorment a classe.
També es fomentarà el treball en grup i les activitats cooperatives, fomentant
una metodologia activa del coneixement i de les relacions interpersonals entre
els alumnes.
S’incorporaran les tecnologies d'aprenentatge i coneixement (TAC). AI servidor
del Departament d'Arts Gràfiques, Moodle o Classroom, l'alumnat podrà
descarregar-se el material necessari per a seguir el curs: documents en format
PDF o d'altres, així com imatges o presentacions si escau.
S'intentarà realitzar alguna sortida a les empreses o alguna xerrada online per
tal de consolidar el coneixements adquirits en les unitats formatives.
No s'utilitza llibre de text. Per aquells que vulguin aprofundir en la matèria
donada a classe, es recomanarà bibliografia, però que no és d’obligada
adquisició, ja que l’alumne disposarà dels principals continguts teòrics.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial i en paral·lel (segons la graella del
departament). Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons
les indicacions dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o
qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i
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Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:

2.0
Coordinació pedagògica
Setembre 21
Presentació anual del mòdul

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

executar els continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar
l'activitat en el termini establert pels professors. Les activitats fetes a les
sessions pràctiques també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud
de l’alumne envers a l’estudi i el treball a classe.
La quantitat de projectes anirà lligat al rendiment del grup i en cas d’excedir els
esmentats a l’apartat d’Activitats d’Ensenyament i aprenentatge, quedaran
reflexats com a projecte extra (PJE).

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

Qmp= 0.5xUF1+0.5xUF2
QUF1= 0,25·RA1 + 0,25·RA2 + 0,25·RA3 + 0,25·RA4
QUF2= 0,5·RA1 + 0,5·RA2
Instruments d’avaluació en ambdues UF's
Pt: Activitats i Pràctiques
Pj: Projectes
GO: Graella d’observacions (actituds)
L'avaluació de les Unitats Formatives es farà de forma contínua al llarg de la
seva durada. Es valoren de forma separada les unitats formatives distribuïdes
al llarg del curs escolar.
Les qualificacions s’establiran en funció del grau d’assoliment de les diferents
tasques, activitats, així com les pràctiques relacionades amb els projectes
proposats i els continguts de cadascuna de les unitats formatives.
Els treballs s'hauran de lliurar en la data prevista. En cas de retard injustificat
(que no sigui força major) s'aplicarà una penalització segons la taula facilitada
pel docent.
Per tal d'obtenir la qualificació de cada unitat formativa es realitzarà el càlcul
de la nota amb aquestes condicions:
- És indispensable la realització del 100% de les Pràctiques i Projectes.
- La mitjana dels instruments d’avaluació de cada RA ha de ser igual o
superior a 5.
- No promitjarà cap nota inferior a 5 en qualsevol dels instruments d’avaluació.
Per al càlcul de la qualificació del mòdul professional es necessari haver
superat totes les unitats formatives amb una nota igual o superior a 5 sobre 10.
La nota final del mòdul s’obtindrà segons la fórmula indicada anteriorment.
D'acord amb les NOFC, els alumnes han de seguir les normes de convivència
establertes en aquest document 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. L’ús del mòbil queda prohibit en
hores de classe dins de l’aula i l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà
amb l’expulsió de l’aula. Pel que respecta a les faltes d’assistència, el NOFC
indica que 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. En
aquests casos, l'alumnat podrà presentar-se a la segona convocatòria.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

En cas de no superar la UF en la convocatòria ordinària, l’alumnat disposarà
d'una segona convocatòria en el període establert pel centre. Aquesta
convocatòria consistirà en el lliurament d’aquelles parts dels projectes de la UF
no lliurades o no superades i una prova teòric-pràctica el mateix dia de la
prova extraordinària.
Instruments d’avaluació en convocatòria extraordinària
Pj: Projectes no lliurats o amb errors subsanats 70%
Pe: Prova escrita 30%

CRITERIS DE

Les unitats formatives UF1 i UF2 del mòdul formatiu M06 no es podran
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realitzar en règim de semipresencialitat.
• Canó de projecció
• Ordinadors imac
• Programari específic: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SketchUp,
software
• d’imposició, Silhouette Cameo, Acrobat Pro
• Apunts en PDF.
• Escàner
• Impressora làser b/n i color
• Plotter de tall
• Equips d'impressió digital
• Equips de mesures de color: colorímetres i espectofotòmetres...
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 o Classroom
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. 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.
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els canals
de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom).
Material que ha de portar l'alumne:
S’aconsella que porten un dispositiu d'emmagatzematge extern (pen drive,
disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també s'utilitzarà en altres
mòduls).

DOCÈNCIA TELEMÀTICA

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

En cas de docència telemàtica es continuarà aplicant l’aprenentatge per
projectes, on s’aniran sumant els continguts corresponents als RA de forma
progressiva a cada pràctica.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques.
Aquestes es realitzaran de forma individual o en grup segons les indicacions
dels professors. Podran ser treballs dels continguts de la UF o qüestionaris
amb preguntes obertes o tipus test on l’alumnat haurà d’aplicar i executar els
continguts explicats a classe. Els alumnes hauran de lliurar l'activitat en el
termini establert pels professors. Les activitats fetes a les sessions pràctiques
també ponderaran per l’avaluació final, així com l’actitud de l’alumne envers a
l’estudi i el treball a classe.
Es realitzaran classes en l’entorn virtual d’aprenentatge: Aula Virtual o
Classroom
A la mateixa aula virtual es penjaran:
• Apunts
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• Guíes d’elaboració d’exercicis
• Exercicis d’exemple
• Tests online
• Pàgines web de consulta
• Videotutorials d’ús de programari d’elaboració pròpia o de tercers
• Es realitzarà un seguiment dels projectes mitjançant Trello
• Vídeos didàctics, alguns elaborats pel professor, sobre els continguts de les
UF’s. Els vídeos es podran obtenir al web del canal del Youtube del
professor.
En cas de docència telemàtica a la UF2 Realització de la maqueta del
projecte d’envàs i embalatge es donarà més contingut relatiu al RA1:
Produeix els plànols en 2D i les representacions en 3D dels envasos i
embalatges avaluant el prototip virtual.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

L’avaluació de cada UF es farà puntuant:
- Participació a l’aula virtual/Trello (20%)
- Pràctiques i activitats (30%)
- Projectes (50 %)
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les
unitats formatives. La nota mínima de cada una d’elles serà de 5.
La qualificació del Mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:
QMP=0.5xUF1+0.5xUF2
La nota de cada UF s’obté segons la següent formula
QUF1= 0,25·RA1 + 0,25·RA2 + 0,25·RA3 + 0,25·RA4
QUF2= 0,80·RA1 + 0,2·RA2

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els criteris de la recuperació seran els mateixos que estan establerts en la
docència presencial
En cas de suspendre alguna UF telemàtica a la convocatòria ordinària es
farà una prova teòric-pràctica extraordinària en acabar el curs, sempre que
sigui possible atenent les recomanacions sanitàries. Si no fos possible, la
prova es realitzarà via Aula Virtual o Classroom.
S’haurà de recuperar cada UF per separat.

RECURSOS

• Aula Virtual o Classroom
• Ordinador amb càmera
• Vídeos didàctics Youtube
• Videoconferència
• Seguiment de projectes: Trello
• Programari Adobe

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El canal de comunicació amb el professorat serà mitjançant l’Aula Virtual o
correu corporatiu.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives
El professorat no respondrà missatges fora de l’horari lectiu
No s’acceptaran entregues per correu electrònic
No s’acceptaran entregues fora dels terminis establerts de cada tasca
Tota la informació i el seu seguiment es trobarà a l’Aula Virtual o Classroom
Per gestionar la diversitat de l'alumnat es disposarà de l'orientadora de
centre.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

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
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d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. 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.
L’alumnat és responsable de la comprovació i seguiment periòdic de les
comunicacions o publicacions realitzades pel professorat mitjançant els
canals de comunicació establerts: mail corporatiu i aula virtual (classroom).
Material que ha de portar l'alumne:
S’aconsella que porten un dispositiu d'emmagatzematge extern (pen drive,
disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també s'utilitzarà en
altres mòduls).
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AFA0-DEP - Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia

1r

Comercialització de productes gràfics i atenció al client

M9

UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 29 hores
UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 25 hores
UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 25 hores
UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica.
20 hores

99h

PROFESSOR/A Marta Fernández
RESPONSABLE Solanas

PROFESSOR/A

Marta Fernández Solanas

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les unitats formatives es realitzaran seqüencialment, en el següent ordre: UF3
i 4 a 1r curs, UF 2 i 1 a 2n curs.
-Explicacions magistrals.
-Utilització de diversos materials de recurs.
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o
individualment.
-Qüestionaris Moodle i proves escrites que es realitzaran de forma individual.
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. 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.
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial (segons la graella del departament).
– Activitats conceptuals:
Les activitats conceptuals estaran formades per:
– Treballs dels continguts de la UF.
– Qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test.
– Proves escrites
– Activitats pràctiques:
Es poden fer de forma individual o en grup segons les indicacions dels
professors.
– Aplicar i executar els continguts explicats a classe
– Lliurar l'activitat en el termini establert pels professors
– L'activitat serà qualificada en el format de registre d'avaluació.
Tot el mòdul s’impartirà presencialment i/o telemàticament a través del
Classroom, on estaran penjats els apunts, tasques, etc.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les UF’s, l'alumne
Versió:
Elaborat:
Data d’entrada en vigor:
Arxiu:

2.0
Coordinació pedagògica
Setembre 21
Presentació anual del mòdul

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

PUNTUACIÓ

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
MÒDUL PROFESSIONAL

haurà de treure una nota mínima de 5 en les activitats d'ensenyamentaprenentatge per poder fer mitja.
Per poder fer mitja, l'alumne ha de presentar totes i cadascuna de les tasques
demanades pel professor i haver realitzat totes i cadascuna de les proves
escrites al llarg de la UF en curs.
Totes les tasques, activitats i proves demanades pel professor han d'estar
lliurades en el termini establert per aquest. Si l'alumne lliura tasques fora del
termini establert computaran com "no presentades".
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.
Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons
la següent ponderació:
Qmp= 0.29xUF1+0.25xUF2+0.25.xUF3+0.21xUF4
Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar.
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.

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Les recuperacions finals es faran segons el calendari del centre. Tot quell
alumne que tingui una UF suspesa haurà de presentar-se als exàmens
extraordinàris de juny. Els crietris de recuperació seran els mateixos que els
d'avaluació.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul es pot cursar en la seva totalitat en semipresencialitat.

RECURSOS
INFORMACIÓ
ADDICIONAL

• Canó de projecció
• Ordinadors
• Activitats i apunts en paper o arxius digitals (Moodle, Classroom)
• Accés a internet

Les UF's 3 i 4 es cursen a 1r curs I les UF's 1 i 2 es cursen a 2n curs.

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Les estratègies metodològiques en docència telemàtica són les mateixes que
en presencial donat que és un mòdul de caire "teòric" i les activitats ja estan
pensades per treballar digitalment.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,

Els mateixos que en presencial.
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PUNTUACIÓ
CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Els mateixos que en presencial.

RECURSOS

Ordinador, tablet o similar i connexió internet.

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El professor mantindrà una atenció personalizada al llarg de tot el curs. En el
cas que un alumne necessiti i/o sol.liciti accions encara més personalitzades,
ho ha de comunicar al professor, i junts buscaran un dia i hora de tutoria
personalitzada.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

Les UF's 3 i 4 es cursen a 1r curs I les UF's 1 i 2 es cursen a 2n curs.
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AFA0-DEP - Disseny i edició de publicacions
impreses i multimèdia

1r

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

M10

UF 1: INCORPORACIÓ AL TREBALL (33 h)
UF 2: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (33 h)

66 h

PROFESSOR/A ÀNGELA ALONSO
RESPONSABLE EXPÓSITO

PROFESSOR/A

ÀNGELA ALONSO EXPÓSITO

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

DOCÈNCIA PRESENCIAL
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Classes magistrals i material de la professora penjat a l'aula virtual (videos,
enllaços, presentacions, exercicis, etc...)

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

MP= 0.50.UF1 + 0.50.UF2
QUF1: 0’25·RA1+0’45·RA3+0,30·RA4
QUF2: 0’40·RA1+0’30·RA2+0’30·RA3

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Prova teòrica/pràctica i presentació del exercicis del llibre, activitats
complementàries i de reforç i entrega de casos pràctics

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Els mateixos que en la docència presencial.

RECURSOS

Material audiovisual i informàtic del professor (aula virtual del centre)
Aula d'informàtica
Llibre d'Editex

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

El material necessari en aquest mòdul es pot consultar a la pàgina web del
centre, atenent a les recomanacions sanitàries.

DOCÈNCIA TELEMÀTICA
ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

Classes utilitzant entorns virtuals i material de la professora penjat a l'aula
virtual del centre (videos, enllaços, presentacions, exercicis, casos pràctics,
etc...)

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

2.0
Coordinació pedagògica
Setembre 20
Presentació anual del mòdul

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Pere Martell

PRESENTACIÓ ANUAL DELS
MÒDULS PROFESSIONALS

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

MP= 0.50.UF1 + 0.50.UF2
QUF1: 0’25·RA1+0’45·RA3+0,30·RA4
QUF2: 0’40·RA1+0’30·RA2+0’30·RA3
(Igual que en la docència presencial).

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Prova teòrica/pràctica telemàtica o formulari google i presentació dels casos
pràctics i exercicis del llibre i activitats complementàries i de reforç.

RECURSOS

Material del professorat audiovisual i informàtic
Aula virtual del centre
Ordinador amb càmera i connectivitat

ATENCIÓ
PERSONALITZADA

El canal de comunicació amb el professorat serà únicament mitjançant l'Aula
virtual.
El professorat respondrà els missatges rebuts no més tard de 48 hores
lectives.

INFORMACIÓ
ADDICIONAL

El material necessari en aquest mòdul es pot consultar a la pàgina web del
centre, atenent a les recomanacions sanitàries.
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