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Aprèn treballant
T’agradaria crear projectes de disseny? I treballar desen-
volupant i publicant productes editorials multimèdia? Ets 
una persona creativa i apassionada pels processos gràfics?

Si vols aprendre recursos per a la creació i planificació de 
productes gràfics, aquest és el teu cicle.

Al CFGS de Disseny i edició de publicacions impreses i 
multimèdia aprendràs tècniques que et permetin organit-
zar la producció editorial, projectar envasos i embalatges i 
gestionar la qualitat en el procés d’edició.

També podràs fer pràctiques a les empreses més impor-
tants de les Terres de l’Ebre.

Tècnic/a superior en

Disseny i edició 
de publicacions 
impreses i multimèdia

CFGS Disseny i edició de publicacions 

impreses i multimèdia



Què faràs?

Accés al cicle

Què estudiaràs?
Mòduls Professionals

M01. Materials de producció gràfica
M02. Organització dels processos de preimpressió digital
M03. Disseny de productes gràfics
M04. Gestió de la producció en processos d’edició
M05. Producció editorial
M06. Disseny estructural d’envàs i embalatge
M07. Disseny i planificació de projectes editorials multimèdia
M08. Desenvolupament i publicació de productes editorials 

multimèdia
M09. Comercialització de productes gràfics i atenció al client
M10. Formació i orientació laboral
M11. Empresa i iniciativa emprenedora
M12. Projecte de disseny i edició de publicacions impreses i 

multimèdia
M13. Formació en centres de treball

Per a més informació sobre els mòduls, consulteu el web del centre:

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Dissenyador/a gràfic. 
 » Dissenyador/a de publicacions multimèdia. 
 » Dissenyador/a d’envasos i embalatges. 
 » Tècnic/a en producció editorial. 
 » Assistent a la edició. 
 » Tècnic/a en preimpressió. 
 » Tècnic/a en gestió de producció gràfica. 
 » Tècnic/a en desenvolupament i publicació de productes 
multimèdia. 

 » Tècnic/a en comercialització de productes gràfics i 
multimèdia.

Es pot accedir als cicles de formació professional de grau 
superior amb un dels següents requisits:

 » Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics

 » Prova d’accés

 » CFGM

 » Altres

 » A més, hi ha la possibilitat de matricular-se a unitats 
formatives soltes.

Continuïtat acadèmica
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a qual-
sevol estudi universitari oficial de grau.

 » Planificaràs la producció d’una empresa editorial.
 » Controlaràs la qualitat del producte i podràs gestionar la 
fabricació del producte gràfic.

 » Dissenyaràs productes editorials multimèdia.
 » Generaràs i publicaràs productes editorials multimèdia.
 » Controlaràs la qualitat del producte multimèdia.
 » Determinaràs els materials de producció en la indústria 
gràfica.

 » Organitzaràs i supervisaràs la producció en els 
processos de preimpressió.

 » Desenvoluparàs projectes de disseny d’envasos, 
embalatges i altres productes gràfics.

 » Representaràs i realitzaràs les maquetes, mostres i 
prototips d’envasos i embalatges.


