
TÈCNIC EN PREIMPRESSIÓ EN ARTS GRÀFIQUES (2.000 hores)

PERFIL PROFESSIONAL

Realitzar les operacions
necessàries per al
tractament, integració,
filmació de textos i
imatges i l’obtenció de les
formes impressores,
controlant i mantenint en
primer nivell els equips
necessaris per obtenir els
fotolits i les formes
impressores amb qualitat i
en els terminis establerts.

ÀMBIT
PROFESSIONAL I DE
TREBALL:
- Empreses d’arts
gràfiques, premsa i
publicitat dedicades a:
. Traçament, muntatge i
obtenció de la forma
impressora.
. Tractament de textos i
imatges.
. Integració i filmació.

PRINCIPALS
OCUPACIONS I LLOCS
DE TREBALL:
- Teclista corrector-
compaginador.
- Tècnic en tractament de
textos.
- Corrector tipogràfic.
- Fotoreproductor.
- Preparador d’imatges.
- Escannista.
- Tècnic en tractament
d’imatges.
- Traçador-muntador.
- Passador de planxes d’òfset.
- Rotogravador.
- Llançador de proves.
- Passador de pantalles de
serigrafia, de gomes o cautxú
de flexografia.

COMPETÈNCIA
GENERAL

UNITATS DE
COMPETÈNCIA

Hores a disposició del
centre: 160

MÒDULS
PROFESSIONALS CRÈDITS

CICLE FORMATIU

Tractar textos. MP
Tractament  de textos.
PT 623

C13* (90h).
Síntesi.

Tractar imatges. MP
Tractament  d’imatges.
PT 623

MP
Integració i filmació de
textos i imatges.
PT 623

Integrar i filmar textos i
imatges.

Traçar, muntar i obtenir la
forma impressora.

C6* (mínim 100 h).
Muntatge i obtenció de la
forma impressora.
PT 623

C1* (mínim 60 h).
Sistemes informàtics en
la preimpressió i edició
electrònica.  PT 623

MP
Muntatge i obtenció de
la forma impressora.
PT 623

MP
Formació en centres de
treball.

C12 (380 h).
Formació en centres de
treball.

C11 (mínim 60 h).
Formació i orientació
laboral.   PS 505

MP
Formació i orientació
laboral.  PS 505

C5* (mínim 270 h).
Integració i filmació de
textos i imatges.
PT 623

C2* (mínim 170 h).
Composició i compaginació
de textos.   PT 623

C3* (mínim 90 h).
Preparació i
digitalització d’imatges.
PT 623

C4* (mínim 270 h).
Reproducció i tractament
d’imatges.
PT 623

C7* (mínim 120 h).
Matèries primeres en arts
gràfiques.
PS 522

MP
Matèries primeres en
arts gràfiques.
PS 522

C8 (mínim 110 h).
Processos d’arts
gràfiques.
PS 522

MP
Processos d’arts
gràfiques.
PS 522

C9 (mínim 60 h).
Administració, gestió i
comercialització en la
petita empresa. PS 505

MP
Administració, gestió i
comercialització en la
petita empresa. PS 505

C10 (mínim 60 h).
Relacions en l’equip de
treball.
PS 505

MP
Relacions en l’equip de
treball.
PS 505

NOTES:
- Els crèdits marcats amb
asterisc (*) estan desdoblats.
- PT 623: producció en arts
gràfiques.
- PS 522: processos i
productes en arts gràfiques.
- PS 505: formació i
orientació laboral.


