
> Tenir el títol de graduat en ESO

> Haver superat la prova d’accés als CFPM

> Haver superat el curs específic per a 

l’accés als CFPM

>  Al batxillerat

> A un CFPS (cal superar la prova d’accés)

> Al curs específic per a l’accés als CFPS (CAS)

Vies d’accés Altres estudis
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Vine ara, t’hi esperem: Conquesta la teva Formació Professional

CFPM - AF10 
Preimpressió digital

Complex Educatiu de Tarragona
Autovia de Salou, s/n
43006 Tarragona 
Tel.: 977 556 338
iesperemartell@xtec.cat
www.institutperemartell.cat 

> Formació personalitzada, basada en certificats de professionalitat

> Orientació, Assessorament i Reconeixement de l’experiència de les persones treballadores

> Convenis amb més de 350 empreses i entitats, col.laboradores amb la Formació Pràctica 
    en Centre de Treball de l’alumnat

> Solucions en aspectes d’innovació i emprenedoria

Convenis de col.laboració amb:

CO
M

-IN
F1

5-
18

G
ra

u 
m

it
jà



   Mòdul professional Unitats formatives Hores

1r

M1 
(165h)

Tractament de textos

UF1: Equips i programari de tractament de textos 15

UF2: Digitalització de textos 50

UF3: Tractament digital de textos 80

UF4: Aplicació de normes de correcció 20

M2 
(264h)

Tractament d’imatges en 
mapa de bits

UF1: Classificació i preparació d’originals d’imatge 21

UF2: Obtenció d’imatges digitals 42

UF3: Ajust dimensional i tonal de les imatges 84

UF4: Realització de fotomuntatges 82

UF5: Obtenció de proves de color 35

M6 
(99h)

Il·lustració vectorial
UF1: Imatges vectorials i retolació 40

UF2: Composició infogràfica i il.lustració 59

M7 
(132h)

Identificació de materials 
en preimpressió

UF1: Processos i productes gràfics 32

UF2: Formes impressores i emulsions 20

UF3: Suports d’impressió 60

UF4: Tintes d’impressió 20

M9 
(99h)

Formació i Orientació 
Laboral

UF1: Incorporació al treball 66

UF2: Prevenció de riscos laborals 33

M11 
(99h)

Anglès Tècnic UF1: Anglès tècnic 99

   Mòdul professional Unitats formatives Hores

2n

M3 
(132h)

Tractament de textos
UF1: Traçat i imposició digital 73

UF2: Obtenció digital de formes impressores 59

M4 
(165h)

Impressió digital

UF1: Tractament de la informació digital 60

UF2: Preparació de matèries primeres, consumibles i 
equips d’impressió digital

45

UF3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb 
dispositius digitals

60

M5 
(165h)

Compaginació

UF1: Elaboració de maquetes i fulls d’estil 25

UF2: Compaginació de productes editorials 60

UF3: Compaginació de productes extra-editorials 60

UF4: Correcció de proves de compaginades 20

M8 
(198h)

Realització de publicacions 
electròniques

UF1: Preparació d’arxius de text, d’imatge, vídeo i so 20

UF2: Realització d’animacions 42

UF3: Creació i publicació de pàgines WEB 42

UF4: Compaginació i publicació de llibres electrònics 60

UF5: Realització de productes multimèdia 42

M10 
(66h)

Empresa i iniciativa 
emprenedora

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 66

M12 
(66h)

Síntesi  UF1: Síntesi 66

FCT 
(350h)

Formació en centres de treball 350

2000

>  Operar en el procés gràfic en condicions 

de seguretat, qualitat i productivitat

>  Digitalitzar i realitzar el tractament 

d’imatges mitjançant aplicacions 

informàtiques

>  Digitalitzar i tractar texts mitjançant 

aplicacions informàtiques

>  Realitzar la maquetació de productes 

gràfics

> Operar en el procés gràfic en condicions 

de seguretat, qualitat i productivitat

> Interpretar i gestionar la informació 

digital necessària per a la impressió del 

producte digital

> Preparar els equips, ajustar els 

paràmetres i realitzar la impressió   

digital

> Tècnic/a en preimpressió

> Tècnic/a en tractament de textos

>  Tècnic/a en tractament d’imatges

>  Maquetista i compaginador/a digital

>  Tècnic/a en publicacions electròniques i 

multimèdia

>  Preparador/a d’arxius digitals

>  Tècnic/a en imposició digital

>  Tècnic/a en impressió digital

>  Operador/a d’escàner i especialista   

de color

>  Operador/a d’equips de filmació 

d’ordinador a planxa

>  Operador/a d’equips de filmació 

d’ordinador a pantalla

>  Operador/a d’equips de filmació 

d’ordinador a fotopolímer

Competències professionals Sortides professionals
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