
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació d’FP

Departament: Arts Gràfiques Curs: 2n Mòdul: 9

Títol Cicle Formatiu: Disseny i edició de publicacions impreses i multimedia

Títol del Mòdul: Comercialització de productes gràfics i atenció al client.

1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ

Carlos Baeta i Laura Mindán

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT

Apunts multimedia projectats a classe i pujats al servidor d'Arts gràfiques i/o
al  núvol.  Bibliografia  recomanada.  El  professorat  que  imparteix  el  mòdul,
indicarà l’ubicació dels fitxers i material de suport (exercicis, enunciats, notes,
enllaços, …).

3. ESTRATÈGIES  METODOLÒGIQUES  APLICADES  EN  EL
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL

1. Explicació de conceptes nous, amb el grup classe.
2. Treball a l’aula, 
- En grups homogenis i/o heterogenis.
- Per parelles. 
- Individuals.
3. Proves d’assoliment

4. CRITERIS I  INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I  RECUPERACIÓ DEL
MÒDUL

Explicitar per a cadascuna de les UF si són diferents

La nota final del mòdul serà:

QMP = 0.15*QUF1 + 0.36*QUF2 + 0.36*QUF3 + 0.13*QUF4 

si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5.

Si  alguna(s)  UF(s)  no  arribés  a  5,  s’haurà  d’anar  a  la  convocatòria  de  juny
d’aquesta(s) UF(s). La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre i l’examen
tindrà una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la UF suspesa.
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La qualificació final del mòdul s’obtindrà quan s’hagin finalitzat totes les UFs i es
procurarà que l’avaluació sigui el més continuada possible al llarg del curs, valorant
de manera general la correcta realització de les pràctiques de classe, la verificació
dels coneixements assolits mitjançant exàmens o projectes de cada tema, el bloc de
classe i de les actituds mostrades a l’aula ponderant-ho en funció de la característica
dels continguts impartits a cada UF. 

Per poder aprovar l’assignatura cal haver entregat a final cada UF un 80% de les
pràctiques. Aquestes s’entregaran el dia que així ho indiqui el professor, i en el cas
que el lliurament es faci amb demora no es valoraran.

La detecció de copies podrà causar  la invalidació de la  puntuació obtinguda per
ambdues parts.
No  s'informarà  de  les  pràctiques  que  faltin,  ni  es  substituiran  les  pràctiques  del
servidor, 
Cada alumne portarà registre de les seves faltes.

És necessari seguir la nomenclatura recomanada tant en les activitats com en els
registres que es puguin derivar de les pràctiques. No es tindran en compte entregues
duplicades, sense nom o que no segueixin la codificació establerta pel professorat.
En el cas dels arxius web, cal procurar no fer servir espais o caràcters no llatins.

És  important  seguir  les  opcions  de  configuració  recomanades  pel  professor/a
respecte als ajustaments de les aplicacions informàtiques, tant en les explicacions
com en la realització de les pràctiques. Els errors que això pugui provocar seran
considerats responsabilitat de l'alumne en qüestió.

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF)

5. RELACIÓ  D’UNITATS  FORMATIVES  SEQÜENCIADES  I
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS)

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data Final

UF1 Elaboració de maquetes i fulls d’estil 25 19/09/2019 17/10/2019

NF1 El format

NF2 Diagramació

NF3 Creació de maquetes

NF4 Creació de fulls d’estil
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UF2 Compaginació de productes editorials 60 18/10/2019 20/12/2019

NF1 Normes de compaginació

NF2 Integració i tractament d’imatges

NF3 Projecte

UF3
Composició  de  productes  extra-
editiorials

60 09/01/2020 16/03/2020

NF1 Productes comercials

NF2
Generació  i  tractament  d’elements
gràfics complexos

NF3 Projecte

UF4 Correcció de proves de compaginades 20 19/03/2020 17/04/2020

NF1 Correcció de proves

NF2
Verificacions  de  preflight  i  tancament
d’arxius

6. CRITERIS  I  INSTRUMENTS  D’AVALUACIÓ  I  RECUPERACIÓ  DE
LES UNITATS FORMATIVES (SI S’ESCAU)

La nota final del mòdul serà:

                QMP = 0.30*QUF1 + 0.25*QUF2 + 0.25*QUF3 + 0.20*QUF4

si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5.
Si  alguna(s)  UF(s)  no  arribés  a  5,  s’haurà  d’anar  a  la  convocatòria  de  juny
d’aquesta(s) UF(s). La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre i l’examen
tindrà una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la UF suspesa.

La detecció de copies podrà causar  la invalidació de la  puntuació obtinguda per
ambdues parts.
No s'informarà de les pràctiques que faltin, ni es substituiran les ja entregades 
Cada alumne portarà registre de les seves faltes.
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És necessari seguir la nomenclatura recomanada tant en les activitats com en els
registres que es puguin derivar de les pràctiques. No es tindran en compte entregues
duplicades, sense nom o que no segueixin la codificació establerta pel professorat.
En el cas dels arxius web, cal procurar no fer servir espais o caràcters no llatins.

És  important  seguir  les  opcions  de  configuració  recomanades  pel  professor/a
respecte als ajustaments de les aplicacions informàtiques, tant en les explicacions
com en la realització de les pràctiques. Els errors que això pugui provocar seran
considerats responsabilitat de l'alumne en qüestió.

El dret a l’avaluació contínua es perd per la falta d’assistència del 15% (per UF)
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