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AFA0-DEP - Disseny i edició de publicacions 
impreses i multimèdia 

1r 

       

Materials de producció gràfica 

M1 
UF 1: Característiques dels materials de producció gràfica. 50h 
UF 2: Tractaments superficials en la indústria gràfica. 17h 
UF 3: Aprovisionament i emmagatzematge en la indústria gràfica. 25h 
UF 4: Qualitat dels materials gràfics. 40h 

132 h 

       

PROFESSOR/A Marta Fernández Solanas 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

Marta Fernández 

Solanas 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Explicacions magistrals. 
-Utilització de diversos materials de recurs. 
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o 
individualment, segons el criteri del professor. 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats 
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les Uf’s, l'alumne 
haurà d'aprovar amb una nota mínima de 5 totes les activitats. 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i 
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 
Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté segons 
la següent ponderació: 
Qmp= 0.50xUF1+0.17xUF2+0.25xUF3+0.40xUF4 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ % 
Qualificació dels RA 
Proves 
Pràctiques 
Tot aquell alumne que hagi suspès algun dels qüestionaris Moodle, fitxa 
escrita i/o prova escrita haurà de presentar-se als exàmens extraordinaris de 
juny.  
Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar. 
Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de les 
seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i 
personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal 
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. 
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les seves 
pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o absència 
d’aquest en els exàmens. 
En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant 
una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà 
recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors. 
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CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Examen teòric 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF1, UF2, UF3, UF4 

  

 
RECURSOS 

Ús de les Tic's, Moodle, equipament aula laboratori, webgrafia 

 

 
ALTRES 
 

Els alumnes han de seguir les normes de convivència establertes en el NOFC i 
les normes específiques establertes en equip docent del Departament d’Arts 
Gràfiques. Aquestes normes estan penjades a totes les aules per tal de poder 
consultar-les. 
L’ús del mòbil queda TOTALMENT prohibit en hores de classe dins de l’aula i 
l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà amb l’expulsió de l’aula. 
Es comptabilitza com a retard des de que sona el timbre d'entrada a classe 
fins passats 10 minuts. Els alumnes que entrin a classe desprès d'aquests 10 
minuts es contemple com a falta d'una hora. 
Cal portar tot el material demanat pel professor, segons les activitats 
realitzades a l'aula/taller. 
No es pot fer ús del mòbil en cap cas (calculador, càmera fotogràfica…). Els 
mòbils han d'estar en SILENCI en el decurs de les classes. 
No es pot fer ús dels auriculars per a escoltar música, en cap cas, a les 
aules/tallers. 
L'ús d'internet serà exclusivament quan el professor ho comuniqui. 
L'incompliment d'aquestes normes comportarà l'expulsió de l'alumne/a. 
Les faltes d'ortografia es tindran en compte a l'hora de valorar les activitats de 
classe, informes, dossiers i proves que els alumnes entreguin al professor/a. 
Abans de reproduir un arxiu, sempre que es detecti alguna errada ortogràfica, 
l'alumne/a haurà de fer necessariament la correcció oportuna, abans de 
continuar amb el procés de reproducció. 
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Organització dels processos de preimpressió digital 

M2 

UF 1: Planificació dels processos de preimpressió. 35h 
UF 2: Control de qualitat en el tractament d’imatges. 82h 
UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació. 77h 
UF 4: Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma 
impressora. 45h  
UF 5: Manteniment i prevenció de riscos en preimpressió. 25h 

231+
33 h 

       

PROFESSOR/A Xavier Cosials Garcia 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

Xavier Cosials 

Garcia 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

2.- ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL 
PROFESSIONAL 
Donats els recursos disponibles per a la impartició d’aquest mòdul, les 
sessions es desenvoluparan de forma individual o dividint als alumnes en 
petits grups. 
2.1. Estratègies metodològiques 
Es realitzaran les classes magistrals i d'orientació a l’aula establerta amb els 
mitjans audiovisuals corresponents, sempre que sigui necessari. Els alumnes 
disposaran del material corresponent al mòdul, i dels estris necessaris per a 
poder treballar a l’aula. 
Les pràctiques es realitzaran de forma individual o en grups de dos alumnes 
(depenent de la pràctica). Es treballà també amb al metodologia ABP i ABPjr 
en coordinació transversal amb altres mòduls. 
Per a cada pràctica, caldrà realitzar documentació de registre i seguiment com: 
acta de projecte, fitxa de producció, full de ruta, incidències i avaluació i 
memòria i lliurar-lo en el temps establert. 
S’utilitzarà entorns virtuals d’aprenentatge, actualment el Moodle i classroom, 
de manera que tota la documentació bàsica per l’aprenentatge es penjarà al 
Moodle de l’aula virtual del centre. Es penjaran, així mateix, fitxers amb 
documentació complementària i recursos multimèdia i audiovisuals que puguin 
ser d’interès de l’alumnat. Es crearan espais col·laboratius que fomentin el 
treball en xarxa, el compartiment de recursos i la transferència de 
coneixement. També ús recursos TAC (Eines Google, aplicacions Trello, 
Jamboard, mindomo, etc.) (Per tant, es necessitarà una aula d’informàtica 4 
hores a la semana). 
La descàrrega del material de les pràctiques i el lliurament de les mateixes es 
realitzarà a través del servidor d'arts gràfiques i, Drive, la plataforma Moodle 
http://aulavirtual.institutperemartell.cat 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment TOTES les 
unitats formatives amb una nota mínima de 5. Cal superar amb un 5 tots els 
RA's amb els seus instruments d’avaluació (Pràctica taller, Prova pràctica o 
escrita i competències claus) en totes les Ufs per a poder fer mitja ponderada 
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per a la Qualificació del mòdul 02. 
L'avaluació de les competències claus en el GS serà del 20%.  
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i 
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent : 
QM05=0,1UF1+0,35UF2+0,3UF3+0,2UF4+0,05UF5 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La recuperació de les UF’s suspeses es realitzarà al mes de juny, durant la 
convocatòria extraordinària que convoca el centre. Aquesta serà el resultat de 
la recuperació de les activitats suspeses i una prova per UF suspesa a 
realitzar 
segons el calendari establert. 
Cada alumne ha de realitzar de forma individual i personal el seguiment de les 
seves notes. En acabar cada UF el professor informarà una única vegada i 
personalment a cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal 
d’accedir als exàmens extraordinaris de juny. 
El professor no es fa responsable de la presència o absència d’aquest en els 
exàmens. La convocatòria ordinària és obligatòria i la 'extraordinària voluntària. 
La suma total de convocatòries és de 4 (2+2). 
En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, excepcionalment i presentant 
una justificació oficial i segons el criteri dels professors, un alumne podrà 
recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data proposada pels professors. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF 1: Planificació dels processos de preimpressió  
UF 5: Manteniment i prevenció de riscos en preimpressió 
Els criteris per a la realització de la semipresencialitat generals estan recollits 
en el lloc web. 

  

 
RECURSOS 

– Webs educatives i professionals 
– Equips informàtics 
– Manuals de l’usuari, revistes tècniques especialitzades 
– Programes informàtics d’aplicació al sector 
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Disseny de productes gràfics 

M3 

UF1. Documentació del projecte gràfic. 20 h 
UF2: Elements del projecte gràfic. 30 h 
UF3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos. 68 h 
UF4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic 38 h 
UF5: Realització de maquetes i preparació d’arts finals digitals. 75 h 

198 + 
33 h 

       

PROFESSOR/A Sergi Colecha Bermejo 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

Sergi Colecha 

Bermejo 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

-Explicacions magistrals.  

-Utilització de diversos materials de recurs.  
-Activitats pràctiques per part de l'alumne que es poden realitzar en grup o 

individualment, segons el criteri del professor.  
-Qüestionaris Moodle i proves escrites que es realitzaran de forma 

individual.  
Durant la UF3 i de manera extensiva al llarg del curs, s’aniran realitzant 
pràctiques per anar adquirint més agilitat i millors habilitats en el domini del 
programari. La quantitat d’aquestes anirà lligada al rendiment del grup i en cas 
d’excedir les esmentades a l’apartat d’Activitats d’Ensenyament i 
aprenentatge, quedaran reflexades com a pràctica extra (PtE).  
Els alumnes han de seguir les normes de convivència establertes en el NOFC i 
les normes específiques establertes en equip docent del Departament d’Arts 
Gràfiques. Aquestes normes estan penjades a totes les aules per tal de poder 
consultar-les. L’ús del mòbil queda TOTALMENT prohibit en hores de classe 
dins de l’aula i l’incompliment d’aquesta norma es penalitzarà amb l’expulsió 

de l’aula.  
El mòdul es cursarà íntegrament a primer curs. 
Les Unitats Formatives es realitzaran segons la graella de distribució de 
mòduls i unitats formatives aprovada pel departament d'Arts Gràfiques durant 
el curs 2019-2020 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 5 unitats 
formatives amb un mínim de 5. Per superar cadascuna de les Ufs , l'alumne 
haurà d'aprovar amb una nota mínima de 5 totes les Proves Escrites, el 
conjunt d’activitats i pràctiques d’aquesta i la Graella d'Observacions de 
capacitats clau 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència injustificades i 
justificades perdran el dret a ser avaluats de la unitat formativa en 

curs. Complert aquest requisit, la qualificació del mòdul professional s’obté 
segons la següent ponderació:  
Qmp= 0.10·UF1+0.15·UF2+0.27·UF3+0.18·UF4+0.30·UF5 
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La qualificació de cada UF es reañotzarà segons la següent poderació: 
QUF1= 0,4·Pt + 0,4·Pe + 0,2·GO 
QUF2= 0,4·Pt + 0,4·Pe + 0,2·GO 
QUF3= 0,4·Pt + 0,4·Pe + 0,2·GO 
QUF4= 0,5·RA1 + 0,5·RA2 
QUF5= 0,4·Pt + 0,4·Pe + 0,2·GO 
PT: pràctiques i activitats 
Pe: proves escrites 
Go: graella d'observacions de capacitats clau 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Tot aquell alumne que hagi suspès algun dels qüestionaris Moodle, fitxa 
escrita i/o prova escrita haurà de presentar-se als exàmens extraordinaris de 

juny. Els exàmens es realitzaran segons el calendari escolar.  
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 20% de 

faltes d’assistència a classe sense justificar o justificades. Cada alumne ha 
de realitzar de forma individual i personal el seguiment de les seves notes. En 
acabar cada UF el professor informarà una única vegada i personalment a 
cada alumne de les activitats i/o exàmens suspesos per tal d’accedir als 
exàmens extraordinaris de juny.  
Atès que cada alumne ha de realitzar personalment el seguiment de les seves 
pròpies notes, el professor no es fa responsable de la presència o absència 

d’aquest en els exàmens. En el cas d’absència a un examen, prova o fitxa, 
excepcionalment i presentant una justificació oficial i segons el criteri dels 
professors, un alumne podrà recuperar l’examen, prova o fitxa, en la data 
proposada pels professors.  

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Les unitats formatives UF1, UF2 i UF4 es podran realitzar en règim de 
semipresencialitat. 
El criteris, drets i obligacions d'aquesta modalitat es recullen al web del centre. 

  

 
RECURSOS 

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller/aula 

AG–T08 en cas que el grup no estigui doblat. En cas que el grup sigui 
superior a 21 alumnes, els alumnes s’hauran de separar per a realitzar les 
pràctiques que sempre es duran a terme en els tallers d’arts gràfiques amb 
disponibilitat d’estacions de treball MAC.  
Disposarem d’una sèrie d'ordinadors (un ordinador per alumne) per a poder 
realitzar les pràctiques, així com el programari, les eines, i útils necessaris per 
a dur-les a terme.  

Les explicacions teòriques es realitzen a la mateixa aula.  Com que no es 
disposa de llibres de text, el material didàctic (apunts, articles, exercicis, etc) 
de treball per a l’alumne se li penjarà al Moodle o al servidor del mateix 
departament.  
Recursos:  
Ordinadors. 

 Programari específic per preimpressió.  

Manuals del programari.  

Canó de projecció (per aula)  
Vídeos tutorials penjats a la plataforma Moodle  
Bibliografia: Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa.  

Webgrafia: Es donarà a l'alumne en cada unitat formativa. Es penjarà a la 
plataforma Moodle, dins l'aula virtual del centre. 
http://www.institutperemartell.cat/aulavirtual  
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Comercialització de productes gràfics i atenció al client 

M9 

UF 1: Comunicació i màrqueting en l’empresa gràfica. 29 hores 
UF 2: Servei d’atenció al client en l’empresa gràfica. 25 hores  
UF 3: Gestió de vendes de productes i serveis gràfics. 25 hores 
UF 4: Gestió de reclamacions i servei postvenda en l’empresa gràfica. 
20 hores 

99 h 

       

PROFESSOR/A Silvia Andreo Tejelo 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE 

Silvia Andreo 

Tejelo 
 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Les unitats formatives es realitzaran seqüencialment. El mòdul es cursarà 
íntegrament a primer curs. 
Les aules assignades per aquest mòdul seran l’aula B-03 o T04 per impartir 
els continguts teòrics i l’aula b04 o AG- T07 i AG-T09 per treballar els 
continguts pràctics amb ordinadors (1h / setmanal). 
No s'utilitza llibre de text, en tot cas, el professor pot recomanar un llistat de 
llibres de consulta així com enllaços a pàgines d’interès. Aquest mòdul es pot 
cursar en la seva totalitat en semipresencialitat. 
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que 
seran impartides de manera seqüencial (segons la graella del departament). 
 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

Qmp= 0.29xUF1+0.25xUF2+0.25.xUF3+0.21xUF4 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

Per a superar el mòdul professional cal superar independentment les 4 unitats 
formatives amb un mínim de 5.  
Si no es superen les UF del Mòdul professional, l’alumne disposa d’una 
convocatòria extraordinària al juny. 
Els alumnes que superin el 20% de faltes d’assistència perdran el dret a ser 
avaluats de la unitat formativa en curs. 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

Totes les UF’s del modul formatiu M09 (UF1, UF2, UF3, UF4) es poden 
realitzar en règim de semipresencialitat 

  

 
RECURSOS 

Com que no es disposa de llibres de text, el material didàctic (apunts, articles, 
exercicis, etc) de treball per a l’alumne se li penjarà al Moodle o al servidor del 
mateix departament.  
Recursos:  

digitals (Moodle  
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Formació i orientació laboral 

M10 UF 1 Incorporació al treball 66 hores. UF2 Prevenció de riscos laborals 
33 hores 99 h 

       

PROFESSOR/A Mayte Dominguez 
PROFESSOR/A 
RESPONSABLE Mayte Dominguez 

 

RESULTATS 
D’APRENENTATGE 

Els definits en totes i cadascuna de les unitats formatives del mòdul 

 

 
ESTRATÈGIES 
METODOLÒGIQUES 
 

Les sessions teòriques i pràctiques s'impartiran a l'aula classe on tenen suport 
de TIC per poder realitzar les sessions pràctiques 

 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ, 
PUNTUACIÓ 

QMP=0.70.QUF1+0.3QUF2 

 

CRITERIS DE 
RECUPERACIÓ 

La prova extraordinària de juny constarà d’una prova escrita 

 

CRITERIS DE 
SEMIPRESEN-
CIALITAT 

UF 1i UF2 si 

  

 
RECURSOS 

Espai: aula FOL, aula polivalent, aula del curs, aula TIC,... Equipaments: 
ordinadors, projector 
Material didàctic: llibre de text, programes, jocs de simulació, material de 
biblioteca, Material audiovisual (diapositives, vídeos,,.... 
El llibre de text que es farà servir és “Formació i orientació laboral” de l’editorial 
EDITEX. 
És obligatori portar el llibre. 
 

 

 
 
 

 

 

 


