
Descripció

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions
dassemblatge 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 (1.650 en un centre educatiu
i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Preimpressió en Arts
Gràfiques (LOGSE).

Continguts

Tractament de Textos (165 hores)•

Tractament d'Imatge en Mapa de Bits (264 hores)•

Imposició i Obtenció Digital de la Forma Impressora (132

hores)

•

Impressió Digital (165 hores)•

Compaginació (165 hores)•

Il·lustració Vectorial (99 hores)•

Identificació de Materials en Preimpressió (132 hores)•

Realització de Publicacions Electròniques (198 hores)•

Formació i Orientació Laboral (99 hores)•

Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)•

Anglès Tècnic (99 hores)•

Síntesi (66 hores)•

Formació en Centres de Treball (350 hores)•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3:
'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats
formatives'.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

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.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=749241&language=ca_ES
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/


Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional•

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

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 dequips de filmació d'ordinador a

planxa;

•

operador o operadora dequips de filmació d'ordinador a

pantalla;

•

operador o operadora dequips de filmació d'ordinador a

fotopolímer;

•

tècnic o tècnica en impressió digital.•

Normativa

ORDRE ENS/191/2016, de 14 de juliol, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

de preimpressió digital (DOGC núm. 7168, de 21.7.2016).

•
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Baix Ebre

Tortosa

Institut de l'Ebre (43004441)
av. Colom, 34-42
43500 Tortosa
Tel. 977500949
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut de l'Ebre (43004441)
av. Colom, 34-42
43500 Tortosa
Tel. 977500949
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Baix Llobregat

Sant Just Desvern

Institut de Formació Professional
Antoni Algueró (08077447)
c. Parlament Català, 1-3
08960 Sant Just Desvern
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut de Formació Professional
Antoni Algueró (08077447)
c. Parlament Català, 1-3
08960 Sant Just Desvern
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Antoni Algueró (08054149)
c. Parlament Català, 1-3
08960 Sant Just Desvern
Tel. 934738984
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

Institut Escola del Treball (08013275)
c. Comte d'Urgell, 187
08036 Barcelona
Tel. 934309200
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Escola Professional Salesiana
(08014279)
pg. Sant Joan Bosco, 42
08017 Barcelona
Tel. 932031100
Centre: privat
Horari: diürn-matí
Ensenyament concertat

Gironès

Girona

Institut Santa Eugènia (17006939)
c. Enric Marquès i Ribalta, 3
17006 Girona
Tel. 972230111
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Segrià

Lleida

Institut Caparrella (25002799)
Partida Caparrella, 98
25192 Lleida
Tel. 973288180
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Caparrella (25002799)
Partida Caparrella, 98
25192 Lleida
Tel. 973288180
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Tarragonès

Tarragona

Institut Pere Martell (43006630)
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona
Tel. 977556338
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Sabadell

Institut Agustí Serra i Fontanet
(08039203)
c. Vallmanyà, 13-15
08207 Sabadell
Tel. 937230312
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Agustí Serra i Fontanet
(08039203)
c. Vallmanyà, 13-15
08207 Sabadell
Tel. 937230312
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
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