PORTES OBERTES
FAMÍLIA PROFESSIONAL D’ARTS GRÀFIQUES

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Preimpressió Digital

• Quins cicles hi ha dins d’aquesta família professional
a l’Institut Escola del Treball?
• CFGM Preimpressió Digital (2 línies) torn de matí
• CFGS Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia torn de tarda
• CFGS Disseny i Gestió de la Producció Gràfica torn de tarda

• Titulació en acabar el CFGM:
• Tècnic o tècnica en Preimpressió Digital

• Què és treballarà en el cicle formatiu?
Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions d'assemblatge en
publicacions electròniques, tractament i compaginació de textos i imatges,
imposició de pàgines, obtenció digital de les formes impressores i la impressió
amb procediments digitals, assegurant la qualitat i complint la normativa de
seguretat i protecció ambiental.
La durada és de 2.000 hores (1.650h en un centre educatiu i 350h en un centre
de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals
De color roig els mòduls professionals de 1r any
De color negre els mòduls professionals de 2n any
MP= Mòdul professional
UF= Unitat Formativa

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 1
MP1. Tractament de textos 132h
UF1. Equips i programari de digitalització
i tractament de textos
UF2. Tractament digital de textos i correcció
MP2. Tractament d'imatges en mapa de bits 231h
UF1. Preparació d'originals i obtenció d'imatges digitals
UF2. Ajust dimensional i tonal de les imatges
UF3. Realització de fotomuntatges
UF4. Obtenció de proves de color

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 2
MP3. Imposició i obtenció digital de la forma impressora 99h
UF1. Traçat i imposició digital
UF2. Obtenció digital de formes impressores
MP4. Impressió digital 165h
UF1. Tractament de la informació digital
UF2. Preparació de matèries primeres, consumibles
i equips d'impressió digital
UF3. Impressió, acabats i manteniment
preventiu amb dispositius digitals

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 3
MP5. Compaginació 132h
UF1. Elaboració de maquetes i fulls d'estil
UF2. Compaginació i correcció de proves de productes editorials
UF3. Compaginació de productes extraeditorials
MP6. Il·lustració vectorial 66h
UF1. Imatges vectorials i retolació
UF2. Composició infogràfica i il·lustració
MP7. Identificació de materials en preimpressió 99h
UF1. Processos i productes gràfics
UF2. Formes impressores, suports i tintes d'impressió

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 4
MP8. Realització de publicacions electròniques 165h
UF1. Preparació d'elements i realització
de productes multimèdia
UF2. Realització d'animacions
UF3. Creació i publicació de pàgines web
UF4. Maquetació i publicació de llibres electrònics
MP9. Formació i orientació laboral 66h
UF1. Incorporació al treball
UF2. Prevenció de riscos laborals

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 5
MP10. Empresa i iniciativa emprenedora 66h
UF1. Empresa i iniciativa emprenedora
MP11. Anglès tècnic 99h
UF1. Anglès tècnic
MP12. Síntesi 297h
UF1. Síntesi

• Distribució dels diferents Mòduls Professionals 6
MP13. Formació en centres de treball 383h
Formació en centres de treball
Tutoria 33h
Tutoria 33h

• Com són els espais, maquinària i instruments que
s’utilitzen?
El departament d’arts gràfiques disposa de:
2 aules-taller amb capacitat per a 30 alumnes
2 aules-taller amb capacitat per a 24 alumnes
1 aula d’impressió digital
1 aula-espai polivalent
Totes elles amb un 100% de l’ocupació
per als cicles formatius en torn de matí i de torn de tarda.

Equipament de les aules/tallers per als alumnes del
CFGM de Preimpressió Digital
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordinadors Apple (1 per alumne) i els seu programari
Escàners
Impressores
Plòters d’impressió i Plòters de tall
Impressora de sublimació
CTP
Taules de llum
Colorímetres
Màquines d’estampació
Laminadora en calent i en fred
Tisores, papers, ganivetes de tall ….

• Quin material s’ha de comprar/portar l’alumne?
●
●
●
●
●
●
●

Tipòmetre regle per mesurar (ofert pel departament)
Liniòmetre (ofert pel departament)
Bata de treball logotipada (ofert pel departament EPI)
Ratolí
Teclat
Pen drive o similar
Estris escolars de treball

• Sortides acadèmiques?
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica en preimpressió digital,
que permet accedir:
● al batxillerat,
● a un cicle de grau superior de formació professional

• Sortides laborals?
Sortides professionals:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tècnic o tècnica en preimpressió;
tècnic o tècnica en tractament de textos;
tècnic o tècnica en tractament d'imatges;
maquetista i compaginador o compaginadora digital;
tècnic o tècnica en publicacions electròniques i multimèdia;
preparador o preparadora d'arxius digitals;
operador o operadora d’escàner i especialista de color;
tècnic o tècnica en imposició digital;
operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a planxa;
operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a pantalla;
operador o operadora d’equips de filmació d’ordinador a fotopolímer;
tècnic o tècnica en impressió digital.

• Quines aptituds, interessos i motivacions s’ha de
tenir per a triar aquests estudis?
Tenir coneixements i aptituds de:
● Dibuix tècnic i sensibilitat creativa
● Capacitat d'orientació espacial
● Capacitat de concentració
● Ordre i pulcritud en el procés de treball
● Matemàtiques (regles de tres, percentatges, proporcions, operacions
bàsiques de sumar, restar, dividir i multiplicar)
● Nocions bàsiques d'ortografia i habilitat de lectura fluida
● Habilitats en la utilització d'aparells com: ganivetes de tall, tisores,
regles de mesurar, tall de paper ...
● Coneixements d'utilització de l'ordinador nivell d'usuari

Valoració per part dels nostres alumnes que
estan cursant els estudis del CFGM de
Preimpressió Digital

• Per què vas decidir cursar aquests estudis
1- A mi m'agrada molt el disseny per això vaig escollir aquest cicle, ja que vaig
veure que feien dissenys i més coses.
2 - Em vaig decidir cursar aquest cicle perquè m'interessa molt el món editorial, i
com a grau mitjà era el més semblant.
3 - Sempre m'ha agradat llegir i tenia clar que volia fer alguna cosa relacionada
amb llibres, encara que aquest cicle no vagi exactament d'això, era de les
úniques opcions, així que vaig decidir cursar-lo per després poder fer el superior
de disseny i edició.

• Quina és la teva experiència en aquest cicle?
1 - Una molt bona experiència, m'ha agradat molt cursar en aquest cicle.
2 - Estic molt contenta, ja que aprens moltes coses bàsiques per fer arts
gràfiques.
3 - Molt bona, encara que no hi hagi moltes coses sobre llibres,
però per a la gent que li agradin les arts gràfiques
sí que ho recomano.

• Dificultats?
1 - Jo sóc sorda, però no he tingut cap problema a classes gràcies als professors
que sempre ajuden davant qualsevol dubte.
2 - M'ha costat bastant l'assignatura d'imposició, però amb esforç es pot aprovar.
3 - A mi el que més m'ha costat han estat coses relacionades amb matemàtiques,
que no hi ha moltes però algunes si, encara que al final ho acabes entenent.

• Experiència en les pràctiques, si n'has fet o n'estàs
fent.
1 - Estic fent pràctiques en una copisteria que està molt relacionat amb la majoria
d'aspectes que té el cicle, la veritat que m'agrada anar-hi i em passen les hores
volant.
2 - La meva experiència en pràctiques està sent molt bona, estic en un taller de
serigrafia i estic aprenent moltes coses sobre aquest tipus d'impressió.
3 - Jo estic fent pràctiques en una empresa de serveis editorials que treballa amb
moltes editorials conegudes, i m'està agradant molt, perquè això és exactament el
que a mi m'agradaria fer en un futur, editar llibres, maquetar, corregir... etc.

• Què aconsellaries a aquells que vulguin començar a
estudiar algun d'aquests cicles?
1 - Tenir passió pel cicle, saber mates i sobretot gaudir.
2 - Que li interessa qualsevol àmbit de les arts gràfiques, ja que amb aquest cicle
pot tenir la base per després especialitzar-se.
3 - Que tingui clar que de veritat li agraden les arts gràfiques o coses
relacionades amb això, ja que si no no gaudirà i se li farà molt pesat.

GRÀCIES

