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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

1r A

Materials de producció gràfica

M1

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

132 h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE

Víctor Moya Albareda

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 per impartir els
continguts teòrics i l’aula B-04 (o similar) per treballar els continguts pràctics
amb ordinadors (2h / setmanals) per les UF1, UF2, UF3, així com el laboratori
de materials AG-T06.
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.
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.
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.
Metodologia de la unitat formativa
Totes les Unitats Formatives inclouen activitats conceptuals i pràctiques, que
seran impartides de manera seqüencial (segons la graella del departament).
– Activitats conceptuals:
Les activitats conceptuals estaran formades per:
– Treballs dels continguts de la UF.
– Qüestionaris amb preguntes obertes o tipus test.
– Proves escrites
– Activitats pràctiques:
Es poden fer de forma individual o en grup segons les indicacions dels
professors.
– Aplicar i executar els continguts explicats a clase
– Lliurar l'activitat en el termini establert pels professors
– L'activitat serà qualificada en el format de registre d'avaluació.
Organització del mòdul professional i distribució de les UF en el mòdul
El mòdul es cursarà íntegrament a primer curs.
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La distribució horària serà de 4 hores setmanals, en blocs de 2 hores.
Desdoblaments
En cas de desdoblament, els dos professors impartiran les 4 UF’s del mòdul, ja
que aquestes es desenvolupen de manera seqüencial. El professor A,
responsable del mòdul, impartirà la totalitat de les hores (4 h / setmanals) i el
professor B impartirà 3h / setmanals. Per tant hi haurà una hora a la setmana
que s’impartirà només pel professor A. En aquesta hora el professor A
realitzarà activitats corresponents als RA de la UF desenvolupada en aquell
moment.
Els desdoblaments es faran en grups equitatius en nombre d'alumnes i en
igualtat de característiques. Al final de cada UF es realitzarà un canvi de grup.
Les activitats d'ensenyament-aprenentatge s'impartiran paral·lela i
simultàniament als dos grups d'alumnes, que seran marcades i supervisades
pel responsable del mòdul. Les proves escrites i examens seran identics pels
dos grups.
En cas que els alumnes estiguin separats físicament en dues aules, es duran a
terme exactament els mateixos continguts, Pt’s i Pe en els dos subgrups. El
responsable de mòdul serà l’encarregat de marcar aquests Pts i Pe, en
col·laboració amb el seu doblatge.
En cas que no hi hagi un enteniment entres els dos professors, serà el
departament d’AAGG qui decideixi quina serà la metodologia i avaluació del
mòdul.

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 de treure una nota mínima de 5 a les activitats d'ensenyamentaprenentatge per poder fer mitja.
Els alumnes que superin el 10% de faltes d’assistència injustificades perdran
el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs.
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= 0.38xUF1+0.13xUF2+0.19xUF3+0.30xUF4
QUF1= 0.40xRA1+0.60xRA2
QUF2= 1xRA1
QUF3= 0.33xRA1+0.33xRA2+0.34xRA3
QUF4= 1xRA1

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

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
SEMIPRESENCIALITAT

RECURSOS

PRESENTACIÓ ANUAL DEL
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Totes les UF’s del modul formatiu M01 (UF1, UF2, UF3, UF4) es poden
realitzar en règim de semipresencialitat
L’alumne es compromet a:
· Assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al
crèdit o unitat formativa.
· Fer totes les activitats d’aprenentatge programades per al mòdul, crèdit o
unitat formativa.
· Avaluar-se de forma presencial dels continguts cursats de forma
semipresencial.
El centre, per la seva banda, es compromet a:
· Lliurar a l’alumne/a la pauta metodològica, la qual ha de contenir:
a) El nom i cognoms del professorat que hi intervé.
b) La proposta de règim d’atenció personal a l’alumne o alumna.
c) La relació dels materials o recursos curriculars que es posen a disposició
del’alumnat per al seguiment de les activitats semipresencials.
d) La distribució prevista de l’horari de presencial.
· Tutoritzar les unitats formatives o els crèdits. El professorat tutoritzarà les
activitats d’ensenyament-aprenentatge de forma telemàtica o per les altres
formes que es puguin
convenir entre el professorat i l’alumnat.
· Avaluar de forma presencial els continguts cursats de forma semipresencial.
· Guardar, fins al 31 de desembre del curs acadèmic següent, totes les
evidències de les activitats d’ensenyament-aprenentatge generades per
l’alumnat en el desenvolupament de la matrícula semipresencial.
Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller/aula B03, i les sessions pràctiques a les aules B-04 (o similar) i AG-T06 (laboratori).
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:
• Canó de projecció
• Ordinadors iMac 21,5”
• Activitats i apunts en paper o arxius digitals (Moodle)
• Equips i eines al laboratori de materials.
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
Material que ha de portar l'alumne:
Es demana que porten, de forma individual, un dispositiu d'emmagatzematge
extern (pen drive, disc dur extern…) d'una capacitat mínima de 8 Gb (també
s'utilitzarà en altres mòduls), així com una calculadora.
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

1r A

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 (90h)
UF 3: Control de qualitat de textos i compaginació (64h)
UF 4: Control de qualitat de la imposició i obtenció de la forma
impressora (50h)
UF 5: Manteniment i prevenció de riscos en preimpressió (25h)
PROFESSOR/A
RESPONSABLE Begoña Elvira

PROFESSOR/A

Begoña Elvira i Eva Juncà

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

231 +
33 h

Les classes teòriques s’iniciaran amb un repàs dels temes tractats a la sessió
anterior i finalitzaran amb un resum del què s’ha tractat a la present sessió i,
sempre que sigui possible, facilitaran la participació i la discussió en grup.
Incorporació de tecnologies d’aprenentatge i coneixement (TAC): La
descàrrega del material didàctic es realitzarà a través del Moodle del curs i el
servidor d’Arts Gràfiques, sempre que sigui possible, però ocasionalment,
alguns apunts i protocols de pràctiques es lliuraran en format fotocòpia al
mateix moment de la seva utilització.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

QMP= 0.05 • QUF1 + 0.4 • QUF2 + 0.3 • QUF3+ 0.2 • QUF4 + 0.05 • QUF5

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

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 i el
conjunt d’activitats i pràctiques d’aquesta.
El calendari de la de recuperació extraordinària l'establirà el centre.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

UF1 Semipresencial (Acordar amb el professor que exercirà aquesta
modalitat).
UF2 NO
UF3 NO
UF4 NO
UF5 Semipresencial (Acordar amb el professor que exercirà aquesta
modalitat).

RECURSOS

Canó de projecció
Ordinadors imac
Programari específic: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
software d’imposició, Silhouette Cameo, Acrobat Pro
Apunts en PDF.
Escàner
Impressora làser b/n i color
Miniplotter de tall
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1r A

Disseny de productes gràfics

M3

UF1. Documentació del projecte gràfic. 20 h
UF 2: Elements del projecte gràfic. 30 h
UF 3: Creació, desenvolupament digital i anàlisi d’esbossos. 68 h
UF 4: Planificació i valoració de costos del projecte gràfic. 38 h
UF 5: ealització de maquetes i preparació d’arts finals digitals. 75 h

198 +
33 h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE Sergi Colecha

PROFESSOR/A

Sergi Colecha, Marta Fernández

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.

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 i el
conjunt d’activitats i pràctiques d’aquesta.
Els alumnes que superin el 10% de faltes d’assistència injustificades perdran
el dret a ser avaluats de la unitat formativa en curs. 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:
QUALIFICACIÓ DEL MÒDUL
Qmp= 0.10xUF1+0.15xUF2+0.27xUF3+0.18xUF4+0.30xUF5
La qualificació de cada Unitat formativa s’obté mitjançant la següent
ponderació:
Pt: Activitats i pràctiques
Pe: Proves escrites
G: Graella d’observació
QUF = 0.4xPt + 0.4xPe + 0.2xG
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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 10% de faltes d’assistència a
classe sense justificar.
Queden exclosos del dret a avaluació els alumnes que superin el 20% de
faltes d’assistència a classe sense justificar les 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
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.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Les unitats formatives UF1, UF2 i UF4 es podran realitzar en règim de
semipresencialitat.
Més informació:
http://www.institutperemartell.cat/oferta_formativa/matricula_semipresencial/

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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1r A

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
RESPONSABLE

Marta Fernández

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 per impartir els
continguts teòrics i l’aula AGT07
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.
Més
informació:
http://www.institutperemartell.cat/oferta_formativa/matricula_semipresencial/
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.
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.

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

C ITE IS D’AVALUACIÓ I ECUPE ACIÓ
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 de treure una
nota mínima de 5 les
activitats d'ensenyament-aprenentatge per poder fer mitja.
Els alumnes que superin el 10% de faltes d’assistència injustificades perdran
el dret a ser avaluats de la
unitat formativa en curs.
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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= 0.29xUF1+0.25xUF2+0.25.xUF3+0.21xUF4
QUF1= 0.48xRA1+0.52xRA2
QUF2= 1xRA1
QUF3= 1xRA1
QUF4= 0.40xRA1+0.60xRA2
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.
CRITERIS DE
RECUPERACIÓ

Es realitzarà un examen tipus test per a cada UF.

CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

Aquest mòdul es pot cursar en la seva totalitat en semipresencialitat.
Més informació:
http://www.institutperemartell.cat/oferta_formativa/matricula_semipresencial/

RECURSOS

Les sessions pràctiques del Mòdul Professional es realitzaran al taller/aula B03 (2h / setmanals).
Disposarem d’una sèrie d'ordinadors (AG-T07 i AG-T-09) per a poder realitzar
les pràctiques, així com el
programari, les eines, i útils necessaris per a dur-les a terme (1h-2h /
setmanals).
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:
• Canó de projecció
• Ordinadors
• Activitats i apunts en paper o arxius digitals (Moodle)
• Equips i eines al laboratori de materials.
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AFB0-DPG - Disseny i gestió de la producció
gràfica

1r A

Formació i orientació laboral

M10

UF1 : Incorporació al Treball. 66h
UF2 : Prevenció de Riscos Laborals. 33h

PROFESSOR/A
RESPONSABLE

Marga Prades Pla

RESULTATS
D’APRENENTATGE

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

ESTRATÈGIES
METODOLÒGIQUES

CRITERIS
D’AVALUACIÓ,
PUNTUACIÓ

CRITERIS DE
RECUPERACIÓ
CRITERIS DE
SEMIPRESENCIALITAT

RECURSOS

66 +
33h

Principis d’ aprenentatge: comprensiu, cooperatiu....
Metodologies: equilibri entre la metodologia activa ( l’ alumne és el
protagonista i el professor propicia les condicions d’ aprenentatge, orienta i
tutoritza durant el procés) i la metodologia passiva (el professor/a protagonitza
amb la seva actuació el procés d’ aprenentatge i fa la demostració de
l’activitat).
Es realitzaran sessions de classe en les que s’exposaran els diferents
conceptes a desenvolupar, posteriorment, es plantejaran a classe diferents
exercicis, es discutiran diferents casos, i cadascun dels alumnes realitzarà
diversos treballs en els que aplicarà els coneixements assolits.
Per a superar el Mòdul professional cal superar independentment les 2 unitats
formatives. Per a superar la proves o treballs pràctics, caldrà tenir una nota
superior a 5.
La qualificació del Mòdul professional (QMP) s’obté segons la següent
ponderació:
QMP= 0.70.QUF1 + 0.3.QUF2
Es realitzarà el càlcul a partir de la qualificació de 5 de les UF.
En cas de no superar una UF de forma contínua, o perdre el dret a l’avaluació
ordinària, es realitzarà una prova extraordinària en el període de recuperació
establert pel centre. Aquesta tindrà forma escrita i/o pràctica.

L´alumne/a té l´opció de la semipresencialitat. No hi ha condicionants.
1. Apunts del professor.
2.- Web del mòdul, moodle.
3.- Bibliografia i documentació laboral, jurídica, administrativa, etc.
4.- Material audiovisual (vídeos,Power point, Internet, transparències, premsa,
etc.).
5.- Llibre de text: FOL ed. Editex Es obligatori portar el llibre a classe
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