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NOVO PLAN DE ESTUDOS NAS ESPECIALIDADES DE SERIGRAFÍA ARTÍSTICA

Especialidade: Serigrafía artística

No PNC 08 aprobado pola Xunta Rectora do Organismo Autónomo o 14/07/2008, prevíase a
posibilidade de engadir no curso 2009-2010 ás especialidades do Grupo I.a. -orientación cara á
profesionalización-, a especialidade de Serigrafía, dentro da familia profesional de Artes do Libro.
Despois do estudio desta posibilidade nos últimos meses co profesorado da especialidade “Artes
Gráficas-Serigrafía” e consultado o alumnado matriculado, proponse a transición durante o curso
2009-2010 cara un novo currículum desta especialidade, análogo ao que se implanta nas outras
dúas  especialidades  “pre-profesionais”,  cerámica  e  encadernación.  Seguríase  neste  caso  o
mesmo proceso que se seguíu con estas dúas especialidades, para a plena implantación do novo
plan para Serigrqafía no curso 2010-2011.

Elaborouse,  neste  sentido,  un  novo programa coa  mesma estructura  cás  citadas  cerámica  e
encadernación, con dous cursos de duración, 316 horas de taller e 88 de complementarias por
curso. Dado que no curso pasado se convocara curso de iniciación nesta especialidade, para
facilitar a transición curricular, non se convocaría -como xa se fixo no pasado ano coas xa citadas
especialidades “pre-profesionais”- no presente curso académico o nivel de iniciación, readaptando
ao alumnado á nova programación coa seguinte estructura:

Adaptación do PNC08 ao novo curriculum:

PNC08 CURSO 09-10
INICIACIÓN SERIGRAFÍA I (NOVO)

PERFECCIONAMENTO I PERFECCIONAMENTO II (PNC)
PERFECCIONAMENTO II REMATAN

O alumnado saínte de Perfeccionamento II, poderá optar á actividade extracurricular “Aula aberta-
proxectos” que se define no apartado 4 do PNC08: “Normas Específicas”.

NOVO CURRICULUM SERIGRAFÍA

Aspectos xerais

Niveis e duración:
Curso  I  (acceso)  con   36  semanas  de  duración,  con  316  horas  de  taller,  44  horas  de
complementaria de historia da especialidade e 44 horas de Debuxo. (36 semanas)
Curso II  con 36 semanas de duración  (316 horas  de  taller,  44  horas  de  complementaria  de
Técnicas de Gravado e 44 de Deseño). 

Desenvolvemento temporal
Curso  2009-2010.-  Implementación  do  novo  Curriculum,  coa  incorporación  a  Serigrafía  I  do
alumnado procedente do curso de iniciación do PNC.
Curso  2010-2011.-  Implementación  total  do  novo  currículum  coa  convocatoria  do  curso  de
Iniciación e a continudade do alumnado que cursou Serigrafía I en Serigrafía II.
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Aula Aberta/proxectos
O  alumnado  saínte  de  Perfeccionamento  II  e  Monográfico,  poderá  optar  á  actividade
extracurricular  “Aula  aberta-proxectos”  que  se  define  no  apartado  4  do  PNC08:  “Normas
Específicas”.

Cursos monográficos de perfeccionamento para alumnado saínte
No caso de ter horario lectivo dispoñible do profesorado, por parte da dirección da Escola, oído o
profesorado, poderanse programar cursos monográficos de duración determinada durante o ano
lectivo, sobre temas especializados non desenvolvidos no currículum normalizado. A estes cursos
poderán asistir alumnos/as que estiveran matriculados nesta especialidade nos cursos 2007-2008
e 2008-09. No caso de existir más solicitudes cá prazas, a matrícula final determinarase por sorteo
entre os solicitantes.
Acceso e promoción de curso

Acceso
Acceso a Serigrafía Artística I. Coa finalidde de poder realizar a transición entre o PNC08 e o novo
plan de estudos que se inclúe nesta proposta, non se convocarán prazas de novo acceso nesta
especialidade.  O alumnado procedente de Iniciación do curso 08-09,  iniciará o novo Plan de
Estudos no curso 2009-10 en Serigrafía Artística I.  Garantízase así que, tras cursar no curso
seguinte Serigrafía II, completen a súa esclarización nos tres cursos previstos no PNC08. Esta
posibilidade foi consultada cos alumnos afectados, que aceptaron este proceso de transición e o
aumento do horario lectivo que supón o novo Plan que se inclúe nesta proposta.

Promoción de curso
Para poder promocionar ao nivel de Serigrafía II, o alumnado será avaliado polo profesor titular da
especialidade,  que  extenderá  acta  coas  calificacións  finais  (Apto/non  Apto)  para  cada
alumno/alumna matriculado.  A avaliación terá carácter  tanto contínuo como final,  e seguirá os
criterios  recollidos  na  programación  xeral  da  Especialidade.  O  alumnado  que  non  acade  a
calificación de Apto, quedará excluído dos estudios da especialidade. No nivel de Cerámica I non
haberá,  en ningún caso,  posibilidade de repetición de curso.  Aos alumnados que figuren coa
calificación de non aptos, poderá, se así o desexan, extendérselles unha certificación das horas
cursadas, coa indicación da calificación final obtida.
Contra a calificación obtida, poderá presentar o alumno recurso de reposición perante o Director
do Centro que, tras audiencia ao interesado/a, informe do xefe de estudos e,  se procede, do
profesor titular, resolverá definitivamente.
Aos/ás  alumnos/as  que  figuren  coa  calificación  de  non  aptos/as,  poderá,  se  así  o  desexan,
extendérselles unha certificación das horas totais cursadas na especialidade, coa indicación da
calificación final obtida en cada nivel. En ningún caso poderán repetir curso por esta causa.
Non embargantes, poderán repetir, de existiren vacantes unha vez realizada a matrícula anual,
aqueles/as alumnos/as que por  causas  debida e  fidedignamente xustificadas,  foran dados de
baixa durante durante o curso  escolar  por  haber  sobrepasado o límite  de ausencias máximo
establecido no PNC08.

Convocatoria Curso 2009-2010
Prazo de confirmación de matrícula para Serigrafía I: do 1 ao 21 de setembro
Confirmación de matrícula para o curso de Perfeccionamento II: 1 ao 10 de setembro
Listas definitivas de matriculados: 29 de setembro
Inicio do curso: 1 de outubro
Presentación de candidaturas a Aula Aberta/Proxectos: do 1 de setembro ao 15 de outubro
Selección de proxectos de Aula Aberta: antes do 30 de outubro
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PROGRAMA XERAL DA ESPECIALIDADE DE SERIGRAFÍA ARTÍS TICA (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 serigrafía e debuxo tanto técnico
como artístico)  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:

• Iniciación profesional no mundo da serigrafía 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 idónea  ás  demandas  e  intereses  do  alumnado,
priorizando a experimentación como base dunha aprendizaxe significativa.
 
PROGRAMACIÓN
O plan de estudos ten unha duración de dous cursos lectivos:

Serigrafía  Artística  I :  no  que  se  pretende  unha  achega  inicial  ao  mundo  da  serigrafía,  afianzando
aprendizaxes que supoñan unha construción máis complexa e coidada da obra gráfica.

Serigrafía  Artística  II :  abrangue  as  diversas  tipoloxías  e  posibilidades  da  serigrafía  e  os  diferentes
materiais, aprofundado nos diferentes acabados.

O obxectivo xeral do obradoiro é:
Coñecer os materiais, ferramentas e técnicas da serigrafía, destacando a posibilidade de facer ddicións únicas
(orixinais...), favorecendo a autonomía do alumnado e podendo o centro contar cunha colección seleccionada
de obras realizadas polo alumnado de gran calidade, enriquecendo o arquivo artístico da escola.

NIVEL: SERIGRAFÍA I

OBXECTIVOS
1. Aproximar ao alumnado ao mundo da serigrafía artística.
2. Coñecer e empregar as ferramentas necesarias para a serigrafía.
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3. Distinguir as distintas fases da elaboración para a impresión en serigrafía.
4. Distinguir o control da impresión na serigrafía.
5. Distinguir os distintos tipos de tintas.
6. Coñecer o control da impresión en serigrafía artística.
7. Adquirir vocabulario específico.
8. Coñecer o mantemento preventivo.

CONTIDOS FORMATIVOS

TRIMESTRE I
1. Historia.
2. Principios.
3. Dificultade da serigrafía.
4. Almacenar correctamente tintas e aditivos.
5. calcular a cantidade de tinta a utilizar.
6. Preparar os aditivos, suavizantes, secantes e outros.
7. Mesturar as tintas en pastera ou otro.
8. Mesturar tintas de diversas cores para conseguir o ton.
9. Controlar a viscosidade para a impresión.
10.  Comprobar o tiro da tinta. Tack.
11. Poñer tinta na máquina.
12. Limpar a pasteira, depósitos e ferramentas de preparación da tintas.
13.  Controlar a reoloxía da tinta.

TRIMESRE II
1. Colocar a pía do soporte na entrada da máquina.
2. Achegar o cargador segundo o tamaño e características do soporte.
3. Preparar estantes especiais o reixas para o secado.
4. Regular as pinzas e mecanismos en función do tipo de soporte.
5. Controlar a calidade da pantalla de impresión.
6. Montar a pantalla na máquina con precaución.
7. Limpar o marco e soporte da pantalla para evitar tensións inadecuadas.
8. Afiar correctamente a racleta.
9. Evitar excesos de presión o friccións que provocan remosqueo.
10. Consultar o modelo o a orde da fabricación para determinar o rexistro.
11. Axustar a viscosidade da tinta para controlar a cantidade transferida.
12. Aprobar o color da tinta na máquina, se é necesario, rectificalo.
13. Axustar o registro, rectificando a posición da pantalla e o soporte.

TRIMESTRE III
1. Manter a viscosidade das tintas.
2. Realizar os axustes necesarios na máquina durante a tirada.
3. Regular o secado da tinta segundo o soporte e temperatura do forno.
4. Comprobar as mostras da tirada de forma estatística.
5. Controlar a saída de material.
6. Revisar a correcta colocación da pantalla.
7. Seguir a normativa de mantemento de seguridade nos dispositivos das máquinas.
8. Eliminar os residuos respectando a normativa.
9. Engraxar as máquinas.
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10. Detectar e solucionar pequenas avarías eléctricas e mecánicas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Coñecer os distintos tipos de papel, cartolinas ou soportes onde se poida imprimir.
2. Adecuar o material básico do obradoiro de serigrafía.
3. Distinguir o proceso de impresión manual e automático.
4. Adquirir coñecementos sobre o clixado.
5. Copiar imaxes (diapositivas) para a súa reprodución no clixé.
6. Aprender as posibilidades de estruturación das distintas técnicas serigráficas.

ACTITUDES
1. Interere polo mundo do gravado e en especial o de serigrafía artística.
2. Gusto pola serigrafía como medio de expresión.
3. Sensibilidade ante o bo acabado dunha obra impresa en serigrafía.
4. Coidado das ferramentas, materiais e mobiliario do obradoiro.
5. Respecto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

NIVEL: SERIGRAFIA II

CONTIDOS FORMATIVOS

TRIMESTRE I
1. Os catro procedementos de impresión fundamentais.
2. ¿Que significa imprimir?
3. Principios e método serigráfico.
4. marco: función e requisitos.
5. Marcos simples e de autotensión.
6. Indicacións prácticas para construcións de marcos de madeira e  de metal.
7. Comprobación entre os tres grupos de tecidos máis importantes.
8. tecido serigráfico. Función e requisitos. Estrutura do fío do tecido. Finura do tecido. Resistencia do

tecido (calidade). Designación dos tecidos. Elección do tecido.
9. Tensión do tecido.
10. Medida da tensión do tecido.
11. Preparación do tecido.
12. A rasqueta: función, modelo de rasqueta, dureza da folla, perfil e afiado.
13. dispositivo de impresión (base de impresión e mecanismos de bisagra).
14. dispositivo de secado.
15. Tintas serigráficas e medios auxiliares. Clase de secado e gamas de tintas.
16. Instrumentos e materiais adicionais para crear o modelo e realizar a imaxe a copiar, o clixado, a

limpeza, recuperación.
17. Operacións previas á impresión:
18. Axuste da pantalla na mesa de imprenta colocación dos topes.
19. Fixación de fóra de contacto.
20. Elección da rasqueta adecuada.
21. Disposición dos medios auxiliares necesarios e do soporte.
22. Elección e mestura das tintas.
23. Orde das operacións previas á impresión.
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24. Execución do proceso de impresión:
25. Ángulo de atoque da rasqueta.
26. Presión da rasqueta.
27. Limpeza da pantalla tras a impresión.

TRIMESTRE II
1. Realización da imaxe a imprimir.
2. Función e requisitos

• Posibles fontes de erro na imaxe impresa
• Diferenciación de clixés por método da súa realización

3. Clixés Manuais:
• Clixés de papel
• Clixés de película

4. Clases de películas recortables. Características e posibilidades de emprego:
• Clixé de obturación directa
• Clixé de lavado
• Clixé de emulsión

5. Clixé de obturación fotomecánica:
• Clixé fotomecánico directo
• Tratamento do tecido despois da súa utilización (limpeza e recuperación da pantalla)

6. Posibles fontes de erro no clixé fotomecánico directo.

TRIMESTRE III
1. Imaxes a copiar de realización manual

• Imaxes a copiar debuxadas, pintadas e pegadas
• Imaxes a copiar recortadas en películas de máscara

2. Imaxes a copiar de realizacións fotográficas:
• Diapositivas de trazos de modelos sen medios tons
• Diapositivas de trazos de modelos con medios tons
• Diapositivas tramadas

3. posibilidades de estruturación das distintas técnicas serigráficas:
• Impresión plana
• Impresión por etapas
• Impresións tramadas
• Fundido
• Impresión simultánea
• Impresión transparente
• Impresión metalizada

4. Deseños de traballos libres
5. Legalidade e orientación laboral
6. Claves do planeamento do proxecto
7. Realización dun proxecto persoal

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Para Serigrafía Artística I:  Historia da serigrafía e das técnicas de impresión e Debuxo, cunha carga lectiva
de 44 horas cada unha.
Para Serigrafía artistica II  impartiranse dúas materias complementarias, Deseño e Técnicas de Gravado,
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cunha carga lectiva de 44h cada unha.

METODOLOXÍA
• Partir do nivel inicial do alumnado no referido ás capacidades e ideas previas relativas ao mundo da

serigrafía 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
1. Adquirir e empregar un vocabulario idóneo relacionado co obradoiro.
2. Identificar os distintos materiais empregados na elaboración da serigrafía.
3. Empregar adecuadamente os instrumentos e maquinaria necesarios para.
a realización da serigrafía artistica.
4. Mesturar tinta de diversas cores con transparente para conseguir o ton de cor desexado.
5. Afiar correctamente la racleta.
6. Axustar o rexistro de pantalla ao soporte.
7. Evitar os riscos laborais.

ACTITUDES
1. Interese  polo  mundo  da  Serigrafía  Artística  contemporánea:  publicacións,  asociacións,

institucións e outros ámbitos formativos.
2. Gusto pola serigrafía 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 taller.
6. Importancia do bo aproveitamento dos materiais.
7. Respecto polas normas básicas de prevención de riscos laborais.

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  á  serigrafía  cómo  cerámica,  gravado,

encadernación, etc.
6. Establecer vías de colaboración con outras escolas de serigrafía.
7. Creación dun manual do obradoiro a modo de apuntamentos.
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RECURSOS

HUMANOS MATERIAI
S

Externos ao
centro

Comunidade
educativa

TIC

Obradoiro

Institucións
Asociacións

Outras CCAA

Mestro de
Obradoiro
Claustro de

Maquinaria Ferramentas Materiais

Vídeos
DVD
Presentació

Máquina de impresión
serigráfica

Maquina de impresión
téxtil

Compresor

Tesoiras
Pinceis
Coitelas
Regras
Espátulas

Cartolinas
Cartóns

Teas
Fotolitos
Tintas
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HORARIOS CURSO 2009-2010.- ESPECIALIDADES CON NOVO CURRÍCULUM

Especialidade: SERIGRAFÍA ARTÍSTICA.

Nº alumnos especialidade: 30
Nº alumnos por grupo: 15

Convócanse para o curso 2009-2010 os seguintes niveis:

Serigrafía I (alumnado procedente do nivel de Iniciación Artes Gráficas/Serigrafía do PNC08)
Perfeccionamento II (alumnado procedente de Perfeccionamento I PNC08)

Materias complementarias comúns:
Serigrafía I: Historia da Serigrafía e das técnicas de impresión, Debuxo
Perfeccionamento II: Escaneado, Deseño Gráfico

Horario:

Horas  \  Días LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09,00-10,00

10,00-11,00 Perfeccionamento II A Perfeccionamento II A

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

12,30-13,00

13,00-14,00

16,00-17,00 Serigrafía I Perfeccionamento II B Serigrafía I Perfeccionamento II B TITORÍA/ Complementarias*/AA

17,00-18,30 Serigrafía I  Perfeccionamento II B Serigrafía I Perfeccionamento II B TITORÍA/Complementarias*/AA

18,30-19,30 Serigrafía I Serigrafía I Act. Extraescolares

19,30-21,00 Serigrafía I Serigrafía I Act. Extraescolares

(*) Complementarias 
Serigrafía I.-  Durante o  primeiro trimestre, os alumnos de Serigrafía I terán, nas dúas primeiras horas de cada sesión lectiva,
clases de Historia da Serigrafía. Así mesmo, durante o  terceiro trimestre, os venres, de 16 a 18,30 terán a complementaria de
Debuxo.
 

AA.- Aula Aberta/Proxectos
Act. Extra.: Actividades Extraescolares.

Profesor titular: NELSON VILLALOBOS FERRER .- Taller, historia da Serigrafía e técnicas de impresión, titoría e dirección de Aula
Aberta/Proxectos
Profesor auxiliar: complementaria de Debuxo (Serigrafía I)
Asistencias técnicas: Complementarias Serigrafía II.- Escaneado e Deseño Gráfico

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
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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.

Vigo, 15 de xullo de 209

O XEFE DO SERVIZO DE EDUCACIÓN
SUPERVISOR DA EMAO
Asdo.- Rafael Ojea Pérez

RO/

A PRESIDENTA DO ORGANISMO AUTÓNOMO EMAO

Asdo.: Laura López Atrio


