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Convenis de col.laboració amb:

> 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 - AF20 
Impressió gràfica

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

Què és? 
La formació professional dual és un model de formació professional en 
alternança que busca donar resposta a les necessitats del mercat laboral, 
augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les 
empreses en el procés formatiu dels alumnes.
Com funciona? 
L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra 
part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en l’empresa.
L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi 
incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de 
l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada, ja sigui en 
modalitat de contracte o de beca.
Per a cada alumne individualment s’acorden les activitats formatives a 
desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari 
i el calendari.
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Mòdul professional Unitats formatives Hores*

2n

M2
(181h)

Desenvolupament de la 
tirada òfset

UF 1: Registre en l’imprès 35

UF 2: Entonació i equilibri aigua-tinta 46

UF 3: Obtenció del full validat 60

UF 4: Realització i control de la tirada 40

M5
(112h) Impressió digital

UF 1: Tractament de la informació digital 25

UF 2: Preparació de matèries primeres i equips 
          d’impressió digital 47

UF 3: Impressió, acabats i manteniment preventiu amb 
          dispositius digitals 40

M7
(51h)

Impressió en rotogravat i 
tampografia

UF 1: Impressió en rotogravat 26

UF 2: Impressió en tampografia 25

M11
(33h*) Síntesi UF1: Síntesi 33

M12
(350h) Formació en centres de treball 350

M13
(315h) Mòdul Dual 315

2000

Mòdul professional Unitats formatives Hores*

1r

M1
(231h)

Preparació i regulació de 
màquines òfset

UF 1: Processos en productes gràfics 55

UF 2: Manteniment de la màquina òfset 25

UF 3: Alimentació i registre del suport en òfset 60

UF 4: Regulació dels cilindres 31

UF 5: Regulació de la bateria i el grup de mullat 60

M3
(105h) Impressió en flexografia

UF 1: Preparació de la màquina de flexografia 60

UF 2: Realització i control de la tirada en flexografia 45

M4
(165h) Impressió en serigrafia

UF 1: Realització de la pantalla 40

UF 2: Impressió en serigrafia amb màquina plana i 
          rotativa 75

UF 3: Impressió tèxtil en serigrafia 50

M6
(231h)

Preparació de materials 
per impressió

UF 1: Suports paperers 60

UF 2: Cartró ondulat i suports no paperers 35

UF 3: Formes impressores 50

UF 4: Tintes per a impressió 36

UF 5: Preparació de tintes 30

UF 6: Preparació de solucions de mullat 20

M8
(82h)

Formació i orientació 
laboral

UF 1: Incorporació al treball  49

UF 2: Prevenció de riscos laborals  33

M9
(50h)

Empresa i iniciativa 
emprenedora UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora 50

M10
(99h) Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic 99

> Operar en el procés gràfic en condicions 
de seguretat, qualitat i productivitat

> Preparar les matèries primeres i 
productes intermedis per a la impressió

> Determinar i ajustar els elements del 
procés d’impressió òfset

> Preparar els equips, ajustar els 
paràmetres i realitzar la impressió digital

> Realitzar la impressió òfset

> Realitzar el muntatge de clixés i ajustar 
els elements del procés d’impressió en 
flexografia

> Interpretar i gestionar la informació 
digital necessària per a la impressió del 
producte digital

> Muntador/a de formes gràfiques
> Impressor/a i maquinista de rotogravat
> Impressor/a i maquinista de òfset
> Impressor/a i maquinista de flexografia
> Impressor/a i maquinista de serigrafia

Competències professionals Sortides professionals
#1 #2


