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Assistència al Producte Gràfic Imprès
Descripció
Aquests estudis capaciten per interpretar i dur a terme les
diferents fases d'un projecte gràfic interactiu, d'acord amb
les prescripcions tècniques i d'estil, fins a obtenir un
producte gràfic en suport web adequat als objectius
comunicatius inicials.
La durada és de 1.600 hores (1.400 en un centre educatiu i
200 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.
Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc
de treball.

família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a
efectes de la prova d'accés.
• Títol i acreditació que permeti l'exempció de la prova
específica de grau superior.
• Certificat de superació amb aprofitament dels cursos
comuns d'arts aplicades i oficis artístics (plans d'estudis
establerts els anys 1963, 1984 o 1986).
• Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General
de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de
Règim Especial.

Accés amb prova específica d'accés

Continguts

Per accedir-hi, han de fer la part específica de la prova
d'accés les persones que:

• Anglès Tècnic (66 hores)
• Autoedició (377 hores)
• Dibuix Artístic (99 hores)
• Dibuix Tècnic (66 hores)
• Fonaments del Disseny Gràfic (99 hores)
• Història del Disseny Gràfic (66 hores)
• Mitjans Informàtics (99 hores)
• Obra Final (66 hores)
• Projectes (33 hores)
• Producció i Impressió (165 hores)
• Tipografia (99 hores)
• Volum (99 hores)
• Formació i Orientació Laboral (66 hores)
• Formació Pràctica en Centres de Treball (200 hores)

• tenen un títol de graduat o graduada en ESO o
equivalents, establerts legalment;
• han superat la prova d'accés al grau mitjà de formació
professional.

Si s'està cursant l'últim curs d'algun dels títols que donen
accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i
encara no es disposa de les qualificacions corresponents,
es pot fer la inscripció a la prova específica i presentar-s'hi.
Posteriorment, durant el procés de matrícula al centre, cal
d'acreditar que s'ha obtingut la titulació acadèmica.

Persones sense requisits acadèmics
Més informació del currículum a l'annex I, 4.3.2

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions
que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als
cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà si superen la
part comuna i la part específica de la prova d'accés de
grau mitjà; per poder-la fer han de tenir 17 anys complerts o
bé complir-los el mateix any de la prova.

Accés
Accés directe
Hi poden accedir directament les persones que tenen
algun dels títols o acreditacions següents:

Informació important de les proves d'accés

• Títol de tècnic o tècnica o de tècnic o tècnica superior
d'arts plàstiques i disseny.
• Títol de tècnic o tècnica de formació professional d'una

• Les proves específiques i generals tenen un calendari
independent de la preinscripció i matrícula.
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• Abans de la preinscripció i matrícula al centre cal fer la
inscripció a la prova d'accés (general o específica).

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

Tràmits

• Realització i correcció del tractament informàtic de
preparació i composició de text i la imatge destinats a
l'edició impresa.
• Programes de maquetació i d’edició impresa.
• Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en
un projecte de comunicació gràfica destinat a la impressió
i realització dels elements gràfics.

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

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a
l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

Normativa

• la qualificació de la prova d'accés,
• la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna
dret a l'exempció de la prova d'accés) i
• la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara
tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número
de desempat que s'obté per sorteig.

• Reial decret 1436/2012, de 11 d'octubre, pel qual
s'estableix el títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny en
assistència al producte gràfic imprès pertany a la família
professional artística de comunicació gràfica i audiovisual
i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims
(BOE núm. 265, de 3.11.2012)

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
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:
• al batxillerat,
• a un cicle de grau superior.
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Centres
Alt Penedès
Vilafranca del Penedès

EA Municipal Arsenal (08038545)
c. de la Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 938921362
Centre: públic
Horari: diürn
Anoia
Igualada

EA d'Igualada (08045495)
av. Barcelona, 105-107
08700 Igualada
Tel. 938055262
Centre: públic
Horari: diürn
Bages
Manresa

EA de Manresa (08042196)
ctra.de Vic, 16/c. Infants, 2-6
08243 Manresa
Tel. 938726369
Centre: públic
Horari: diürn
Barcelonès
Badalona

EA Pau Gargallo (08001480)
parc Serentill, s/n
08915 Badalona
Tel. 933997652
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

c. Pare Antoni Soler, 1-3
17800 Olot
Tel. 972262403
Centre: públic
Horari: diürn-matí
Montsià
Amposta

EA Esardi (43009473)
c. Racó del Castell, 2
43870 Amposta
Tel. 977703474
Centre: públic
Horari: diürn
Osona
Vic

EA de Vic (08035003)
rbla. Sant Domènec, 24
08500 Vic
Tel. 938854851
Centre: públic
Horari: diürn-matí
Vallès Occidental
Sant Cugat del Vallès

EA de Sant Cugat del Vallès
(08040011)
av. de Gràcia, 50
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936741310
Centre: públic
Horari: diürn

Barcelona

EA Deià (08044156)
c. Ignasi Agustí, 4
08042 Barcelona
Tel. 933546073
Centre: públic
Horari: diürn-matí
EA Llotja (08013329)
c. Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel. 934181720
Centre: públic
Horari: diürn-matí
Garrotxa
Olot

EA d'Olot (17005340)
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