
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès.

Durada: 1.600 hores
1.400 hores en el centre educatiu.

200 hores en el centre de treball (pràctiques). Les pràctiques en empreses, 

estudis o tallers (FCT) t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

2 cursos acadèmics. 

Què hi estudiaràs?
• Anglès tècnic

• Autoedició (programari de disseny: Illustrator, Photoshop i Indesign)

• Dibuix artístic

• Dibuix tècnic

• Fonaments del disseny gràfic (elaboració del missatge visual)

• Formació i orientació laboral

• Història del disseny gràfic

• Mitjans informàtics (programari de disseny: Illustrator,  

Photoshop i Indesign)

• Obra final (projecte final de cicle)

• Introducció de projectes de curta durada

• Producció i impressió (especificacions tècniques d’impressió)

• Tipografia (el món de les lletres)

• Volum

De què treballaràs?
L’assistent al producte gràfic imprès treballa fent tasques de producció 

d’elements destinats a la impressió, en empreses relacionades amb el 

producte gràfic imprès: impremta, copisteria digital i serigrafia industrial.

Les tasques que faràs seran les següents:

1. Utilitzar els equips informàtics i dominar els programes específics 

 del procés de producció gràfica.

2. Preparar originals per a la impressió adequats a les especificacions 

tècniques del projecte.

3. Comprendre les diferents fases del procés de producció gràfica.

4. Obtenir, corregir, transcriure i fer el tractament digital de textos 

 i imatges per a productes gràfics impresos.

Com hi accedeixes?
1. Amb el títol de Graduat d’ESO, cal superar una prova d’accés específica.

2. Sense Graduat d’ESO, cal superar la prova d’accés a Cicles d’Arts 

Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà (part comuna i específica)  

i complir 17 anys l’any de la prova.

MÉS INFORMACIÓ?

www.escolartolot.cat
972 262 403

Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà

APGI
Perquè vull explorar 
l’art d’imprimir

Formació

100% pública

i reglada



Cicle Formatiu d’Arts 
Plàstiques i Dissseny de 
Grau Mitjà en Assistència 
al Producte Gràfic Imprès

L’art d’imprimir requereix dominar  

les tècniques d’impressió, però també 

implica realitzar un treball previ de 

preparació i composició dels textos  

i les imatges, perquè el resultat final  

sigui correcte per a la impressió. 

Amb aquest cicle et convertiràs  

en un tècnic en l’art d’imprimir i  

sabràs interpretar les especificacions 

marcades pels dissenyadors gràfics, 

escollint les tècniques i els suports  

més adients en cada cas. 

Adquiriràs els coneixements  

necessaris per fer impressions  

en òfset i també digitals, i sabràs  

com es comporta cada tipus de paper,  

cartró o altres elements imprimibles. 

Aquests estudis et permetran  

incorporar-te al món laboral o  

continuar formant-te en estudis  

de grau superior.  

Sabràs dominar
les tècniques d'impressió 
per una correcta reproducció 
dels suports dissenyats.


