
Disseny de Productes Gràfics  
 
 

Durada 

600 hores 
 
 

Competència general 

Desenvolupar projectes gràfics a partir de les especificacions inicials del producte; elaborant 
esbossos, seleccionant i adequant color, imatges i fonts tipogràfiques; creant elements gràfics, 
maquetes i arts finals; utilitzant eines informàtiques; realitzant pressupostos en funció de les 
característiques del projecte i verificant la qualitat del producte finalitzat. 
  
 

Entorn professional 

Àmbit professional: 
Desenvolupa la seva activitat professional en departaments de disseny gràfic de grans, mitjanes 
i petites empreses d'arts gràfiques, editorials i empreses de comunicació. Així mateix, en 
estudis de disseny gràfic i en premsa, ja sigui periòdica o no periòdica. L'activitat es 
desenvolupa tant per compte propi com per compte d’altre. 
 

Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
Dissenyador gràfic 
Grafista  
Maquetista 
Art finalista 
 
 

Continguts 
 
Mòdul 1: Projecte de Productes Gràfics – 140 hores 
 

1. Preparació de Projectes de Disseny Gràfic – 50 h 

- Metodologia del projecte gràfic. 

- Anàlisi del client i públic objectiu. 

- Matèries primeres, suports i producció del producte gràfic. 

- Pressupost del projecte per a la creació d’un producte gràfic. 

2. Desenvolupament d’Esbossos de Projectes Gràfics – 90 h  

- Metodologia per a la realització del producte gràfic. 

- Fonaments creatius i tècnics del disseny gràfic. 

- Realització d’esbossos en el disseny gràfic. 

- Realització d’esbossos especials. 
 

Mòdul 2: Edició Creativa d’Imatges i Disseny d’Elements Gràfics - 160 hores 
 

1. Obtenció d’Imatges per a Projectes Gràfics - 40 h 

- Selecció d’imatges. 

- Obtenció d’imatges per a projectes de disseny gràfic. 

- Creació i manipulació d’imatges. 

- Gestió de la propietat intel·lectual d’imatges. 



2. Retoc Digital d’Imatges - 70 h 

- Gestió del color. 

- Tractament de la imatge. 

- Creativitat amb imatges. 

- Gestió de la imatge final. 

3. Creació d’Elements Gràfics – 50 h 

- Ajustament de programes de dibuix vectorial. 

- Realització d’elements gràfics utilitzant programes de dibuix vectorial. 

- Gestió d’arxius gràfics. 
 

Mòdul 3: Arquitectura Tipogràfica i Maquetació - 140 hores 
 

1. Composició de Textos en Productes Gràfics - 90 h 

- Arquitectura tipogràfica. 

- El format del producte gràfic. 

- Elaboració de maquetes de productes gràfics. 

2. Maquetació de Productes Editorials – 50 h 

- Maquetació d’un producte editorial. 

- Elaboració de maquetes de productes editorials. 
 

Mòdul 4: Preparació d’Arts Finals – 120 hores 
 

1. Elaboració de l’Art Final – 60 h 

- Revisió de documents en productes impresos. 

- Correcció d’originals i creació de l’art final. 

- Elaboració del prototip o maqueta que acompanya l’art final. 

2. Art Final Multimèdia i E-book – 30 h  

- Creació i adaptació d’arts finals per a suports digitals. 

- Creació i adaptació d’arts finals per a e-book. 

3. Qualitat del Producte Gràfic – 30 h 

- Gestió de la qualitat d’un producte gràfic no multimèdia. 

- Gestió de la qualitat i la usabilitat de productes multimèdia. 

- Seguiment de la qualitat. 
 

Mòdul 5: Pràctiques Professionals no Laborals - 40 hores 
 
 

Requisits d’accés 
 
Per aquest certificat de professionalitat de nivell 3, la persona participant haurà de reunir un 
dels següents requisits acadèmics: 
 
- Títol de Batxillerat o equivalent a efectes acadèmics. 

- Certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o certificat de professionalitat al 
qual es vol accedir. 

- Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional a la qual es 
vol accedir. 

- Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Complir els requisits acadèmics d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior. 

- Formació Professional de Segon Grau (FP II). 

- Prova d’accés a la universitat per a majos de 25 anys. 

* En cas de títols estrangers, cal que estiguin homologats, o bé que s’hagi emès una resolució 
per la qual s’accepti la convalidació d’un títol estranger. 


