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PROGRAMA E HORARIOS CERÁMICA ARTÍSTICA E ENCADERNAC IÓN. 

Programa xeral da Especialidade Cerámica Artística.  (Plan novo)  

INTRODUCIÓN
O ensino para a iniciación profesional (obxectivo básico deste proxecto educativo) deberá expoñerse tendo
como base unha sólida formación tanto a nivel teórico (historia da arte e da cerámica e do volume) como
práctico que facilite o achegamento a todos os coñecementos necesarios para o desenvolvemento desta
actividade no ámbito laboral.

Este tipo de ensino permite ter en conta as características do alumnado facendo unha proposta pedagóxica
aberta e flexible capaz de dar resposta ás necesidades formativas do alumnado. Neste sentido, esta formación
defínese através dos seguintes obxectivos:

- Iniciar profesionalmente no mundo da cerámica artística.
- Mellorar a cualificación profesional.
- Desenvolver as capacidades persoais nos ámbitos expresivos, comunicativos, de relación interpersoal e

construción do coñecemento.
- Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, independentemente da idade.

XUSTIFICACIÓN
O presente  documento  é  unha  ferramenta  de  traballo  e  punto  de  partida  para  formular  estratexias  de
actuación que posibiliten o desenvolvemento dun programa de iniciación profesional impartido na EMAO. É
un documento aberto e flexible e está suxeito a todas as revisións necesarias que leven a readaptar os
elementos  desta  programación  para  dar  unha  resposta idónea  ás  demandas  e  intereses  do  alumnado,
priorizando a experimentación como base dunha aprendizaxe significativa.
  
PROGRAMA

Niveis:
Cerámica Artística I: no que se pretende coñecer o medio cerámico, materiais, maquinaria, ferramenta,
procesos e linguaxe propios da cerámica artística.
Cerámica Artística II : aprofundar e ampliar os coñecementos adquiridos en cerámica I e conectalo co
mundo persoal de cada alumno.

OBXECTIVOS XERAIS

O obxectivo desta nova programación para Cerámica Artística é dotar ao alumnado dos coñecementos e
habilidades para poder definir unha idea tanto de forma gráfica como tridimensional, así como investigar as
súas características expresivas, os coñecementos dos materiais e as técnicas de traballo específicas do medio
e a tradición cerámica. O coñecemento científico e técnico das materias primas cerámicas, pastas, engobes,
esmaltes, etc., os seus modos de aplicación e os sistemas de cocción. Dotar ao alumnado dunha formación
artística necesaria para avaliar a adecuación dos distintos elementos da forma, a cor e o tratamento das
superficies, a proporción, etc. 
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NIVEL: CERÁMICA  I

OBXECTIVOS
1. Coñecer as arxilas.
2. Coñecer e desenvolver os métodos de obtención de formas.
3. Aproximar ás cubertas cerámicas.
4. Coñecer os procesos decorativos.
5. Distinguir os procesos de cocción.
6. Adquirir vocabulario cerámico.

CONTIDOS FORMATIVOS

TRIMESTRE I

- Arxilas: orixe, formación, clasificación e mostrario.

- Técnica de urdime.

- Os engobes: clases e coloracions.

- Torno: amasado, centrado, cuncas, pratos, cilindros.

TRIMESTRE II

- Técnica de pranchas.

- Os vidrados: clases e coloracións.

- Técnicas decorativas.

- Torno: tapas, asas, teteiras, xarras.

TRIMESTRE III

- Técnica de modelado.

- Os esmaltes: clases e coloracións.

- Tecnoloxía da calor.

- Torno: panzas, bocas e colos.

- O rakú (terá lugar, como de costume en colaboración co obradoiro de cerámica do  concello de Nigrán,
na última quincena de maio).

NIVEL: CERÁMICA  II

OBXECTIVOS  :

- Investigar cubertas cruas de alta e baixa temperatura.

- Achegarse á alta temperatura.

- Coñecer a relación entre a cerámica e a arquitectura.

- Achegarse ao concepto.

- Proxectar.
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CONTIDOS FORMATIVOS

TRIMESTRE I

- Desenvolvemento dunha base cero en alta e baixa temperatura.

- Combinación de procesos construtivos.

- Achegamento ao traballo con arxilas de media e alta temperatura.

- Posibilidades da extrusión.

- Torno. Volumes abertos. Evolucións.

TRIMESTRE II

- O concepto e a súa relación co volume.

- O remake.

- A cerámica e a arquitectura.

- Torno. Volumes pechados. Evolucións.

TRIMESTRE III

- Prácticas de carga e descarga de fornos. 

- Deseño dun obradoiro. A legalidade e a orientación laboral.

- Claves do pllaneamento dun proxecto.

- Realización dun proxecto persoal.

- Raku (terá lugar, como de costume en colaboración co obradoiro de cerámica do  concello de Nigrán, na
última quincena de maio).

ACTITUDES
- Interese polo mundo da cerámica, e en especial o da cerámica artística.
- Gusto pola cerámica cómo medio de expresión.
- Sensibilidade á hora de valorar unha obra cerámica.
- Coidado das ferramentas, maquinaria e mobiliario do taller.
- Respecto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Para Cerámica I impartiranse dúas materias complementarias, Historia da Cerámica e Debuxo, cunha carga
lectiva de 44 h cada unha.
Para Cerámica II impartiranse dúas materias complementarias, Baleirado e Serigrafía Cerámica, cunha
carga lectiva de 44 h cada unha.
  
METODOLOXÍA
- Partir do nivel inicial do alumnado no referido ás capacidades e ideas previas relativas ao mundo do
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cerámica artística.
- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas através da experimentación de distintas técnicas e

partindo dunha explicación exemplificada paso a paso.
- Favorecer a autoaprendizaxe, baseada na autoavaliación das propias capacidades e experiencias.
- Potenciar a modificación de esquemas de coñecemento, desenvolvendo unha formación crítica, creativa

e capaz de valorar o proceso educativo apuntando os cambios necesarios que melloren a programación.
- Fomentar hábitos de traballo sistemático através da elaboración dunha libreta ou caderno de consulta.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO
- Adquirir e empregar un vocabulario idóneo relacionado co taller.
- Identificar as distintas arxilas empregadas na elaboración da obra cerámica.
- Dominar os procedementos de obtención de formas.
- Coñecer as distintas posibilidades de cor e de técnicas decorativas.
- Distinguir os distintos procesos de cocción empregados na cerámica.
- Evitar os riscos laborais.

ACTITUDES
- Interese polo mundo da Cerámica Artística contemporánea: publicacións, asociacións, institucións e

otros ámbitos formativos.
- Gusto pola cerámica como medio de expresión.
- Sensibilidade ante o bo acabado dos diferentes procesos realizados.
- Interese pola experimentación das distintas técnicas aprendidas.
- Coidado das ferramentas, maquinarias e mobiliario do obradoiro.
- Importancia do bo aproveitamento dos materiais.
- Respecto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

PROPOSTAS DE EXPANSIÓN CURRICULAR E ACTIVIDADES COM PLEMENTARIAS
- Monográficos.
- Visitas a exposicións.
- Creación de exposicións.
- Charlas orientadas ao mundo empresarial.
- Colaboración con outros obradoiros complementarios á cerámica como serigrafía, debuxo, pintura, talla

en madeira, etc.
- Establecer vías de colaboración con outras escolas de cerámica artística.
- Creación dun manual do obradoiro a modo de apuntamentos.
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RECURSOS

HUMANOS MATERIAIS

Externos ao
centro

Comunidade
educativa

TICS

Obradoiro

Institucións
Asociacións

Outras CCAA

Mestro do
Obradoiro
Claustro de

Maquinaria Ferramentas Materiais

Vídeos
DVD
Presentacións

Fornos
Galleteiras

Extrusionadoras
Laminadoras

Tornos
Cabina de esmaltado

Palillos de modelar
Baleiradores
Retorneadores
Pinceis
Punzóns

Arxilas
Óxidos

Pigmentos
Fritas

Poliglicol
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HORARIOS CURSO 2009-2010.- ESPECIALIDADES CON NOVO CURRÍCULUM

Especialidade: CERÁMICA.

Nº alumnos especialidade: 28

Nº alumnos por grupo: 14

Niveis convocados para o curso 2009-2010:
Cerámica I  (Plan novo), 14 prazas
Perfeccionamento II (alumnado procedente do Plan 2007-2008)

Materias complementarias comúns:
Cerámica I: Historia da Cerámica, Debuxo

Horas  \  Días LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09,00-10,00

10,00-11,00

11,00-12,30 Perfeccionamento II A Perfeccionamento II A

12,30-13,30 Perfeccionamento II A  Perfeccionamento II A

13,30-14,00

16,00-17,00 Cerámica I Perfeccionamento II B Cerámica I Perfeccionamento II B TITORÍA/
Debuxo*/AA

17,00-18,30 Cerámica I Perfeccionamento II B Cerámica I Perfeccionamento II B TITORÍA/
Debuxo*/AA

18,30-19,30 Cerámica I  Cerámica I Act. Extraescolar

19,30-21 Cerámica I  Cerámica I Act. Extraescolar

Durante o primeiro trimestre, o alumnado de Cerámica I terá, nas dúas primeiras horas de cada sesión lectiva, clases de Historia
da Cerámica que impartirá o mestre titular da especialidade.
*Durante o primeiro trimestre, os venres, de 16 a 18,30 impartirase a complementaria de Debuxo, de asistencia obrigatoria.
AA.- Aula Aberta

Profesor titular: MIGUEL VÁZQUEZ PÉREZ .- Taller, historia da cerámica, titoría e dirección de Aula Aberta/Proxectos
Profesor auxiliar: complementaria de Debuxo.

Horario docente profesor titular: 
20 horas lectivas
10 horas de actividade docente non lectiva (Aula aberta, titorías, departamentos, biblioteca)
6,15 h de horario de libre disposición do Centro

Disposición transitoria:
Este horario poderá ser reaxustado para a mellora da súa eficiencia, previo acordo co alumnado afectado, unindo os cursos de
Perfeccionamento II A (mañáns) e B (tardes) nun único curso de Perfeccionamento II con horario exclusivo de tarde.



CONCELLO DE VIGO
ÁREA DE EDUCACIÓN

7

Especialidade: Encadernación 

Programa xeral da Especialidade Encadernación (Plan novo)

INTRODUCIÓN
O ensino para a iniciación profesional (obxectivo básico deste proxecto educativo) deberá prantexarse  tendo
como base unha sólida formación tanto a nivel teórico ( historia da arte e da encadernación e debuxo tanto
técnico como artístico) como práctico que facilite o achegamento a todos os coñecementos necesarios para o
desenvolvemento desta actividadeno ámbito laboral.
Este tipo de ensinanza permite ter en conta as características do alumnado facendo unha proposta pedagóxica
aberta e flexible capaz de dar resposta ás necesidades formativas do alumnado. Neste senso, esta formación
defínese a través dos seguintes obxectivos:

- Iniciación profesional no mundo da encadernación artística.
- Mellorar a súa cualificación profesional.
- Desenvolver  as  capacidades  persoais  nos  ámbitos  expresivos,  comunicativos,  de  relación

interpersoal e construción do coñecemento.
- Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, independentemente da

idade.

XUSTIFICACIÓN
O presente  documento  é  unha  ferramenta  de  traballo  e  punto  de  partida  para  formular  estratexias  de
actuación que posibiliten o desenvolvemento dun Programa de iniciación profesional impartido na EMAO. É
un documento aberto e flexible e está suxeito a todas as revisións necesarias que leven a readaptar os
elementos  desta  programación  para  dar  unha  resposta axeitada  ás  demandas  e  intereses  do  alumnado,
priorizando a experimentación como base dunha aprendizaxe significativa.

PROGRAMACIÓN
A programación plantexase para dous cursos:
Encadernación  I no  que  se  pretende  unha  achega  inicial  ao  mundo  da encadernación,  afianzando
aprendizaxes que supoñan unha construción máis complexa e coidada da encadernación.
Encadernación II : abrangue as diversas tipoloxías e posibilidades da encadernación e os diferentes materiais,
profundizando nos diferentes acabados.

O  obxectivo  xeral  do  obradoiro  é:  Coñecer  os  materiais,  ferramentas  e  técnicas  de  encadernación,
salientando a posibilidade de facer pezas únicas ( decoracións orixinais...),  favorecendo a autonomía do
alumnado.

NIVEL: ENCADERNACIÓN I

- OBXECTIVOS
1. Aproximar ao alumnado ao mundo do libro.
2. Coñecer e empregar as ferramentas necesarias para a encadernación dun libro.
3. Distinguir as distintas fases da elaboración dun libro.
4. Distinguir os distintos tipos de encadernación.
5. Coñecer estruturas complexas de encadernación.
6. Iniciar no rotulado de libros.
7. Adquirir vocabulario específico
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- CONTIDOS

• CONCEPTOS
1. Libro e a súa historia.
2. Orixe, composición, decoración e fabricación de papel.
3. As ferramentas:  dobradeira,  bisturí,  regra de aceiro,  escuadra,  fios,  e  agullas.  Os riscos

laborais.
4. A maquinaria: cizalla, guillotina, burro, prensa manual e prensa de percusión
5. Os elementos do libro:  o papel, os caderniños,  o cosido, as colas, o reforzo, as gardas, a

cabezada, o cartón...
6. Os distintos tipos de encadernación: rústica, tapa dura-holandesa.
7. Outras estruturas: a carpeta
8. Cosido en tear con varios cordeis. 
9. Encartonado
10. Os estoxos
11. Gravado
12. Rotulado
13. Marmoreado de papeis con témperas.
14. As escartivanas.
15. A encadernación xaponesa.
16. A estrutura de piano.
17. Os riscos laborais.

•     PROCEDEMENTOS
1. Aproximación á historia do libro a través da observación e análise de encadernacións de

distintas épocas
2. Fabricación de papel con polpa de algodón.
3. Decoración de papeis ao engrudo
4. Decoración de papeis ao baño.
5. Pregado e embuchado de caderniños.
6. Cosido dun libro en rústica.

7. Emprego da maquinaria e ferramentas. Seguridade no traballo. 
8. Cosido no tear con cintas.
9. Media cana e reforzado con cabezada e tarlatana.
10. Construción de tapa solta.
11. Encadernación dun libro de fascículos.
12. Construción dun álbum con cintas.
13. Realización dunha carpeta.
14. Cosido dun libro en continuo e cosido en alterno en tear con varios cordeis
15. Sacado do caxo dun libro
16. Fixación das tapas ao libro con cordeis.
17. Encadernación en holandesa de tea e papel.
18. Marmoreado en musgo irlandés de papeis con témperas.
19. Toma de medidas para a realización dun estoxo a xogo que aloxe adecuadamente o libro

encartonado.
20. Elaboración dun bade con papeis pintados ao engrudo.
21. niciación ao rotulado mediante pirogravador.
22. Aproximación ao uso do volante.
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23. Encadernación encartonada en tea enteira con gravado no lombo.
24. Valorar as posibilidades de restauración dunha encadernación.
25. Realizar unha ficha técnica do estado inicial do libro, os procesos e o acabado final.

• ACTITUDES
1. Interese polo mundo do libro.
2. Gusto pola encadernación como medio de expresión
3. Sensibilidade ante o bo acabado do libro
4. Coidado das ferramentas, materiais e mobiliario do obradoiro.
5. Respeto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

- CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1. Recoñecer encadernacións de distintas épocas.
2. Adquirir e empregar un vocabulario axeitado relacionado co obradoiro.
3. Identificar os distintos materiais empregados na elaboración dun libro.
4. Empregar axeitadamente os instrumentos e maquinaria necesarios para
5. a encadernación
6. Pintar papeis con distintas técnicas e emprego dos mesmos na
7. Encadernación
8. Coser nun tear con cordeis empregando cosido continuo e alterno.
9. Elaborar un libro: en rústica, tapa dura, encartonado
10. Rotular un libro no lombo
11. Construír un estoxo a xogo co libro
12. Construír álbumes con distintas estruturas: xaponesa e de piano.
13. Evitar os riscos laborais.

NIVEL: ENCADERNACIÓN II

- OBXECTIVOS
1. Coñecer os distintos tipos de pel e o seu tratamento.
2. Aprender a complexidade das novas fases para a elaboración dun libro en pel.
3. Distinguir os diferentes ferros quentes empregados na decoración de libros.
4. Adquirir criterios de restauración.
5. Limitar o noso campo de actuación na restauración do documento gráfico.
6. Adecuar o continente (a encadernación) ao contido do libro.

-     CONTIDOS

• CONCEPTOS
1. A pel: tipos de curtido, grans, clases.
2. chifrado da pel
3. Os nervos naturais e falsos nervos.
4. Os ferros quentes: filetes, paletas, rodas, floróns, bigotes.
5. gofrado e o dourado
6. bordado de cabezadas.
7. concepto de restauración.
8. Criterios para a conservación das encadernacións.
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9. Técnicas decorativas actuais: o mosaico, os lixados
10. proxecto na encadernación de arte: desde a tradición á innovación.
11. Os riscos laborais.

• PROCEDEMENTOS
1. Emprego da chifra para o rebaixado da pel.
2. Confección de nervos. 
3. Bordado de cabezadas.
4. Encadernación dun libro en holandesa de pel e tea.
5. Encadernación dun libro en pel enteira.
6. Descosido do libro en rústica e escartivanado de cubertas.
7. Decoración do lombo e planos con ferros quentes.
8. Decoración de planos mediante dourado.
9. Decoración de planos mediante gofrado
10. Emprego do papel xapón e colas reversibles para a restauración de deterioros no papel.
11. Restauración de diversas partes da estrutura do libro:  as cofias,  as charnelas,  as puntas,  os

deterioros da pel, etc...
12. Confección dunha caixa de conservación.
13. Aplicación do lixado de reserva á decoración dun libro.
14. Tinxido de peles con distintos tipos de produtos.
15. Realización dun mosaico a man
16. Realización dun mosaico a volante.
17. Establecemento do concepto de proxecto e o seu desenvolvemento para a realización dunha

encadernación de arte.

• ACTITUDES
1. Interese polo mundo da encadernación contemporánea: publicacións, asociacións, institucións e

outros ámbitos formativos.
2. Gusto pola encadernación como medio de expresión.
3. Sensibilidade ante o bo acabado dos diferentes procesos realizados.
4. Interese pola experimentación das distintas técnicas aprendidas.
5. Coidado das ferramentas, materiais e mobiliario do obradoiro.
6. Importancia do bo aproveitamento dos materiais.
7. Respeto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

- CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Identificar as distintas peles e as súas posibilidades de emprego na encadernación.
2. Empregar axeitadamente a chifra, a dobradeira de óso e a de teflón.
3. Precisión no corte da pel empregando plantillas.
4. Limpeza no uso do ouro no gravado.
5. Elaborar falsos nervios respetando as proporcións clásicas.
6. Bordar cabezadas soltas e sobre o libro coidando a homoxeneidade das puntadas.
7. Valorar as posibilidades de restauración dunha encadernación.
8. Realizar unha ficha técnica do estado inicial do libro, os procesos e o acabado final.
9. Proxectar a encadernación dun libro definindo todos os procesos e materiais necesarios dende o

concepto até o acabado final.
10. Evitar os riscos laborais.
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MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Para Encadernación I impartiranse dúas materias complementarias, Historia do Libro e Debuxo, cunha carga
lectiva de 44h cada unha.

Para Encadernación II impartiranse dúas materias complementarias, deseño e técnicas de gravado, cunha
carga lectiva de 44h cada unha.

METODOLOXÍA
- Partir do nivel inicial do alumnado no referido as capacidades e ideas previas relativas ao mundo do libro

e a encadernación.
- Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da experimentación de distintas técnicas e

partindo dunha explicación exemplificada paso a paso.
- Favorecer a autoaprendizaxe, baseada na autoevaluación das propias capacidades e experiencias.
- Potenciar a modificación de esquemas de coñecemento, desenvolvendo unha formación crítica, creativa

e capaz de valorar o proceso educativo apuntando os cambios necesarios que melloren a programación.
- Fomentar hábitos de traballo sistemático a través da elaboración  por parte do dunha libreta de consulta

(apuntamentos).
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HUMANOS 

 
MATERIAIS 

RECURSOS 

Externos ao centro 

Comunidade educativa 
*Mestre do obradoiro 

*Claustro de mestres 

*Alumnado 

* Institucións 

*Asociacións 

*Outras CCAA 

Obradoiro 

Maquinaria 

Ferramentas 

Materiais 

TIC 

Cizalla, guillotina, 
volante,teares, prensas 
maneral e percusión, 
prensa de sacar caxos, 
volante de dorar. 
 

Regras, martelos, 
escadra, serras, 
dobradeiras, pinceis, 
chifras,ferros, 
punzóns, etc 

Papeis, cartóns, colas, 
cordeis,fíos, teas, 
peles, pergaminos, 
tarlatana,, etc *Videos 

*DVD 
*Presentacións 
PPS 
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PROPOSTAS DE EXPANSIÓN CURRICULAR E ACTIVIDADES COM PLEMENTARIAS
1. Monográficos.
2. Visitas a exposicións.
3. Creación de exposicións.
4. Charlas orientadas ao mundo empresarial.
5. Colaboración con outros obradoiros complementarios ás artes do libro como gravado e serigrafía

artística.
6. Establecer vías de colaboración con outras escolas de encadernación.
7. Creación dun manual do obradoiro en galego.
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HORARIOS CURSO 2009-2010.- ESPECIALIDADES CON NOVO CURRÍCULUM

Especialidade: ENCADERNACIÓN.

Nº alumnos especialidade: 30

Nº alumnos por grupo: 15

Niveis convocados para o curso 2009-2010:
Encadernación I (Plan novo), 15 prazas
Perfeccionamento II (alumnado procedente do Plan 2007-2008)

Materias complementarias comúns:
Encadernación I: Historia do Libro, Debuxo

Co seguinte horario:

Horas  \  Días LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09,00-10,00

10,00-11,00

11,00-12,00 Perfeccionamento II A Perfeccionamento II A

12,00-13,30 Perfeccionamento II A Perfeccionamento II A

13,30-14,00

16,00-17,00 Encadernación I Perfeccionamento II B Encadernación I Perfeccionamento II B TITORÍA/Debuxo*
/AA

17,00-18,30 Encadernación I Perfeccionamento II B Encadernación I Perfeccionamento II B TITORÍA/Debuxo*
/AA

18,30-19,30 Encadernación I Encadernación I Act. Extraescolar

19,30-21,00 Encadernación I Encadernación I Act. Extraescolar

Durante o primeiro trimestre, o alumnado de Encadernación I terá, nas dúas primeiras horas de cada sesión lectiva, clases de
Historia da Encadernación que impartirá o mestre titular da escpcialidade.
*Durante o segundo trimestre, os venres, de 16 a 18,30 impartirase a complementaria de Debuxo, de asistencia obrigatoria.
AA.- Aula Aberta/Proxectos

Profesorado:
Profesor titular: PABLO OTERO PINO
Profesor auxiliar: complementaria de Debuxo

Horario docente profesor titular: 
20 horas lectivas
10 horas de actividade docente non lectiva (Aula aberta, titorías, departamentos, biblioteca)
6,15 h de horario de libre disposición do Centro

Disposición transitoria:
Este horario poderá ser reaxustado para a mellora da súa eficiencia, previo acordo co alumnado afectado, unindo os cursos de
Perfeccionamento II A (mañáns) e B (tardes) nun único curso de Perfeccionamento II con horario exclusivo de tarde.
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