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És el disseny gràfic la teva passió? T’agradaria treballar amb 
edició d’imatges, dissenys vectorials, fer publicacions digi-
tals i interactives o elaborar pàgines web amb animacions? 
Al cicle de Preimpressió digital podràs aprendre a fer tot això 
utilitzant equipaments teconològics d’última generació com 
ara els equips informàtics de la família d’Apple, escàners, 
impressores i plòtters d’impressió digital i tall de producció 
professional.

Al CFGM de Preimpressió digital, aprendràs treballant:

 » Utilitzem la metodologia de simulació d’empreses que ens 
permet convertir l’aula en una empresa de disseny i arts 
gràfiques.

 » Participaràs en la maquetació, disseny i impressió de 
projectes reals amb els quals podràs posar en pràctica els 
coneixements apresos a l’aula.

 » Podràs fer pràctiques a les principals empreses d’arts 
gràfiques i estudis de disseny de les Terres de l’Ebre.

 » Podràs estudiar en modalitat Dual combinant la formació 
a l’aula amb una beca/salari en una empresa.



Accés al cicle

Què estudiaràs?

Què faràs?

Mòduls Professionals

M01. Tractament de textos

M02. Tractaments d’imatges en mapa de bits

M03. Imposició i obtenció digital de la forma impressora

M04. Impressió digital

M05. Compaginació.

M06. Il·lustració vectorial. 

M07. Identificació de materials en preimpressió

M08. Realització de publicacions electròniques

M09. Formació i orientació laboral

M10. Empresa i iniciativa emprenedora

M11. Anglès tècnic

M12. Síntesi.

M13. Formació en centres de treball

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

www.iesebre.com

De què treballaràs?
 » Tècnic/a en preimpressió.
 » Tècnic/a en tractament de textos.
 » Tècnic/a en tractament d’imatges.
 » Maquetador/a compaginador digital.
 » Preparador d’arxius digitals.
 » Escanista. 
 » Tècnic/a en imposició digital.
 » Operador/a d’equips de filmació.

A més, fomentem l’esperit emprenedor de manera que en 
un futur puguis també crear la teva pròpia empresa.

 » Tenir el títol de graduat en ESO.

 » Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de 
grau mitjà.

 » Tenir un títol de tècnic o de tècnic auxiliar.

 » Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent 
(BUP).

 » Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de 
qualificació professional inicial (PQPI).

 » Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats 
han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir 
com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 » Digitalitzaràs, retocaràs i tractaràs imatges. 

 » Il·lustraràs vectorialment.

 » Maquetaràs i compaginaràs publicacions. 

 » Supervisaràs la qualitat dels productes gràfics. 

 » Realitzaràs la tirada complint les especificacions tècniques i 
aplicant les condicions del plec i les mesures de seguretat.

 » Efectuaràs la imposició digital dels diversos productes gràfics. 

 » Acoblaràs els diversos elements de les publicacions 
electròniques i els seus enllaços. 

 » Podràs verificar l’adequació dels materials al producte gràfic 
a executar. 


