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1. PROFESSOR/A QUE L’IMPARTIRÀ 
Lúa Velo – lvelo@artsgrafiques.org 
 
 

2. LLIBRE I/O MATERIAL UTILITZAT 
A banda dels recursos disponibles al servidor aquesta és la bibliografia i web grafia 
recomanada:  
    
– Producción de proyectos gráficos. Rafael Pozo Puertolas. Ediciones CPG. Elisava 
Edicions. 
– Diseño y Producción Gráfica. Rafael Pozo Puertolas – Ediciones CPG 
– Sobreimpresión de la pantalla al papel y viceversa. Laia Blasco Soplón. Barcelona: 
Index Book, 2011 
– Actualidad en la producción de artes gráficas. David Bann. Ed Blume 
Manual de producción gráfica: recetas. Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert 
Ryberg Barcelona [etc.]: Gustavo Gili, cop. 2004 
– Producción gráfica. Sistemas de impresión. H. M. Santarsiero. TS Producción 
Gráfica Ediciones 
– Arte & preimpresión digital: introducción a las artes gráficas. Hugo M. Santarsiero 
Buenos Aires : Producción Gráfica, 2000 
– Listo para imprenta: cómo llevar los proyectos de la pantalla al papel. Mark Gatter 
Barcelona : Index Book, 2005 
– Impresión y acabados. Ambrose – Harris Barcelona : Parramón, 2008 
– Materiales y procesos de impresión. Daniel Mason. Barcelona : Gustavo Gili, cop. 
2008 
– The printing ink manual. R.H. Leach, R.J. Pierce. Springer 1993. Materiales de 
producción en Artes Gràficas. Jesús García Jiménez, Juan José Rodríguez. Editorial 
Aral. 
– La fabricación de las materias papeleras. J.Manuel Zapico. Ediciones CPG 
– El papel y otros soportes de impresión. J.Manuel Zapico. Fundació Industries 
Gràfiques 
   
Videos i pàgines web del sector.  
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3. ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES APLICADES EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL MÒDUL 

Explicació prèvia a l’alumnat abans d’iniciar cada unitat formativa sobre:  
– Objectius.  
– Organització de les classes i feina a fer. 
 
 L’organització de les classes serà la següent:  
 
– Es combinaran explicacions teòriques i aplicacions pràctiques (workshops), amb 
projeccions didàctiques dels continguts, vídeos, articles, entrevistes a personatges 
rellevants del sector, reportatges de les noves tendències, visites a empreses del 
sector, etc.  
 
– Es realitzaran pràctiques de laboratori i tallers pràctics workshops per tal d'aplicar 
els coneixements teòrics. Aquestes activitats podran ser tant individuals com en 
grup, i s’haurà d’elaborar la corresponent memòria explicativa de la tasca realitzada i 
de les conclusions extretes. 
 

4. CRITERIS I INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ DEL 
MÒDUL 

La nota final del mòdul 06 serà:  
 
QMP = 0.25*QUF1 + 0.25*QUF2 + 0.20*QUF3 + 0.30*QUF4 
 
Si en cadascuna d’elles s’ha tret una nota igual o superior a 5.  
Si alguna(s) UF(s) no arribés a 5, s’haurà d’anar a la convocatòria de juny 
d’aquesta(s) UF(s).  
 
La data de la convocatòria de juny l’estableix el centre i la podeu consultar al web del 
centre  
http://www.iesesteveterradas.cat  
 
L' examen pot tenir una part teòrica i/o una part pràctica depenent de la UF suspesa. 
 
Per tal de superar el crèdit és necessari haver lliurat dins del termini establert tots els 
treballs demanats a classe.  
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5. RELACIÓ D’UNITATS FORMATIVES SEQÜENCIADES I 
TEMPORITZADES (ES POT INCLOURE ELS NUCLIS FORMATIUS) 
 

UF NF TÍTOL DURADA Data Inici Data 
Final 

1  Planificació de la producció en processos d’edició 
 

 25  24/09/2019 13/11/2019 

 1.1 Planifica la producció gràfica analitzant les 
característiques del producte editorial a realitzar 
 

  16 
 

  

 1.2 Planifica i controla els processos d’edició avaluant 
les característiques tècniques dels productes gràfics 
 

 9   

2  Seguiment de la producció en processos d’edició 
 

25  19/11/2019 29/01/2020 

 2.1 Gestiona la producció dels processos de 
preimpressió digital validant les proves perquè 
s’ajustin a la qualitat requerida 
 

 6   

 2.2 Gestiona la producció dels processos d'impressió 
implicats en la realització del producte editorial 
avaluant les dades tècniques de la tirada 
 

 13   

 2.3 Gestiona la producció dels processos de 
postimpressió i acabats gràfics implicats en la 
realització del producte editorial avaluant les dades 
tècniques 
 

 6   

3  Gestió de la qualitat en processos d’edició 
 

20  04/02/2020 18/03/2020 

 3.1 Verifica la qualitat del producte editorial avaluant el 
producte i els materials emprats 

 10   
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 3.2 Planifica la gestió de la qualitat comprovant que es 
realitza durant els processos d’edició 
 

 10   

4  Costos de producció en processos d’edició 
 

29  24/03/2020 27/05/2020 

 4.1 Analitza i controla els costos de producció analitzant 
les tècniques emprades 
 

 29   

TOTALS  99 99   

 
 
 
 


