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Introdución



Introdución

Drupa e a exposición Internacional do sector das artes gráficas 
máis importante do mundo. contou con 1.850 expositores e 
314.500 visitantes de máis de 130 países chegaron  á Drupa en 
Düsseldorf, 75.500 menos que en 2008. "Esta caída non chega 
como una sorpresa para nos e para o sector no seu conxunto. Só 
en Alemania a industria da impresión perdeu unhas 3.900 
empresas con máis de 61.000 empregados entre 2000 e 2011. Nos 
EE.UU. durante o mesmo período máis de 7.700 empresas de 
impresión pecharon", explicou Werner Matthias Dornscheidt, 
Presidente e CEO de Messe Düsseldorf. "Neste contexto non e de 
extrañar que un menor número de visitantes se acercaron a Drupa 
2012. Sen embargo - e éste es el punto clave - Os clientes xa non 
veñen á Drupa como grandes delegacions ou en viaxes de grupos 
empresariais, son moitos máis altos executivos, os que viaxan a 
Düsseldorf. Drupa e claramente para os que toman as decisions 
de compras, e a feira para os negocios."
Con máis de 190.000 visitantes extranxeiros o enfoque 
internacional da Drupa segue a un nivel moi alto. o que sorprende 
aquí e o alto número de visitantes profesionais procedentes da 
India, que, agora que chegan a uns 15.000, ubicase como o país 
visitante máis grande despois de Alemania (123.000 visitantes). 
Tras estos dous no ranking de países figuran: Bélxica, Francia, 
Países Baixos, Gran Bretaña, EE.UU., Suiza e Italia. E 
particularmente gratificante ve la creciente proporción de 
visitantes de América do Sur e Central (8,8% en 2012 comparado 
con o 7% en 2008) - e máis específicamente do Brasil. A prensa 
rexistrada na Drupa 2012 e tamen moi internacional, 
aproximadamente 2.400 xornalistas procedentes de 75 países.
Os temas dominantes nesta Drupa 2012 foron a automatización, a 
impresión de embalaxes, impresión digital, as tecnologías 
híbridas, as aplicaciones de Web-to-print e a impresión 
ambientalmente racional. Por exemplo, o 40% dos visitantes 
dixeron que estaban interesados na maquinaria de impresión 
dixital e sistemas de impresión dixital.
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Obxectivos plantexados

Cando se planificou esta viaxe, a primeira referencia e a propia 
feira internacional e o que esta supon: centos de expositores con 
información técnica de máquinas, procesos, software, equipos, ... 
Ademáis de xornadas ou charlas técnicas de tendencias, 
innovacións, novidades. Todo isto localizado nun recinto ferial 
abordable durante uns poucos días. En resumo unha 
importantisima ocasion para asentar, profundizar au adquirir 
coñecementos da profesion que os alumnos van a exercitar ó 
rematar os estudos. Nalgúns casos e a única oportunidade de 
asistir a unha feira internacional de artes graticas que se lles vai a 
presentar. 
Pero ademáis dos obxectivos didacticos mais técnicos ou 
profesionais, tamén nos plantexamos a equipo de profesores 
outros obxectivos relacionados cos valores e actitudes, moi 
importantes.

Por todo isto o equipo docente plantexou como obxectivos:
• Coñecemento de proveedores-suministradores da industria 

gráfica.
• Formación en ambitos concretos do curriculum.
• Histórico, xeografico, culturais.
• Relacións persoais + viaxe.
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Resumo diario da viaxe
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Xoves 3 de maio
• 13:00 Saimos da parada de autobuses da Praza de España camiño do aeroporto de 

Santiago de Compostela. 
• 14:00 Chegamos ó aeroporto de Santiago. Estaban moi ledos e emocionados por 

viaxar en avión. Para algúns, era a primeira vez que o facían e tiñan un pouco de 
medo. Cando chegamos facturarmos as maletas e a continuación recuperamos 
forzas xantando.

• 16:10 Os nervios afloraban cando paseniñamente íamos subindo o avión de 
Ryanair. Durante o voo, os alumnos e profesores que o desexaron puideron 
degustar algún aperitivo. 

• 18:30 Chegada ao aeroporto alemán de Frankfurt Hahn. Collemos as maletas e 
dirixímonos en tres furgonetas negras que alugamos para os desprazamentos o 
longo de alemania. 

• 19:30 Despois dunha batalla co XPS, saímos do aeroporto nas furgonetas camiño 
do noso albergue en Colonia (180 km.) en busca de novas experiencias.

• 21:30 Chegada a Colonia. Deixamos as maletas no albergue situado a carón da 
catedral e dun dos hoteis da cadena Hilton. Despois de atopar aparcamento 
gratuito para as 3 furgonetas (2€ cada media hora, de pago). Visitamos a catedral e 
a cear que pechan cedo a cociña.

• 22:30 Para a cea rapartimonos entre un Mc´donals e un restaurante turco onde 
comemos “Kebaps”. Deseguido, algúns decidiron dar una volta nocturna pola 
cidade de Colonia mentres que outros foron para o albergue a descansar da 
esgotadora viaxe.
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Venres 4 de maio
• 08:00 Almorzo. Profesores e alumnos cargamos enerxía para a maratón que nos 

esperaba na feira de “DRUPA”. Podíase elixir entre bolos de pan con queixo de 
untar, crema de cacao ou  variados embutidos. Tamén para quen o desexara había 
diferentes cereais acompañados dunha boa cunca de café ou leite.

• 09:00 Emprendemos viaxe cara a Dusseldorf (52 km.) onde ten lugar a feira do 
sector gráfico mais importante do mundo, “DRUPA”.

• 10:15 Chegarmos o aparcamento da feira onde deixamos as furgonetas e collemos 
un bus para desprazarnos ata o recinto feiral composto por 17 pavillóns onde 
visitamos “HP” e “GMG”.

• 14:15 Os alumnos e profesores xantamos por separado nos distintos postos de 
“perritos quentes” que había pola feira. 

• 16:30 Visitamos o pavillón de “CANON” onde, despois das presentacións de 
distintos productos, había dous xogadores profesionais de fútbol  demostrando as 
súas habilidades co balón. Algúns dos alumnos animáronse a xogar un partidiño 
cos “cracks” do balón.

• 18:30 Marchamos cara o albergue descansar da esgotadora feira xa que nos 
vindeiros días volveríamos.

• 19:30 Chegamos con tempo de dar unha volta pola fermosa cidade de Colonia 
onde algúns aproveitaron para comprar regalos para as súas familias e amigos. 
Deseguido separámonos para cear en distintos restaurantes de Colonia. Uns 
comimos en restaurantes turcos, outros en italianos e outros decidiron comprar 
comida nun supermercado e cociñala no albergue. 
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Sábado 5 de maio
• 08:30 Almorzo. Repoñemos forzas para prepararnos para un longo dia de feira 
• 09:30 Emprendemos viaxe cara a Dusseldorf.
• 10:30 Chegamos o aparcamento da feira onde deixamos as furgonetas e collemos 

un bus para desprazarnos o recinto onde visitamos “AGFA”, “GALLUS”, 
“ESKO” e “GMG”.

• 14:30 Xantamos por separado nos distintos postos de “perritos quentes” que había 
pola feira. 

• 15:30 Visita libre polos distintos pavillóns da feira como por exemplo o de 
innovación.

• 17:00 Marchamos cara o albergue a descansar do esgotador día de feira, sabendo 
que anida nos qudaba a última xornada de feira o día seguinte. 

• 19:30 Visita á catedral de Colonia.
• 21:00 Ceamos en Colonia e logo saída nocturna pola cidade.
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Domingo 6 de maio
• 08:30 Almorzo. Repasamos a planificación para aprobeitar ó último día de feira.
• 09:30 Emprendemos viaxe cara a feira de “DRUPA”.
• 10:30 Chegamos o aparcamento da feira onde deixamos as furgonetas e collemos 

un bus para desprazarnos o recinto onde visitaron “Sinapse”.
• 14:30 Xantamos por separado nos distintos postos de “perritos quentes” que había 

pola feira. 
• 15:30 Visita libre polos distintos pavillóns da feira.
• 17:00 Unha vez rematada a visita a feira, apobeitamos para coñecer un pouco da 

cidade de Düsseldorf e ceamos nun restaurante italiano.
• 21:30 Marchamos cara Colonia, o albergue, a descansar do último día de feira.
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Luns 7 de maio
• 08:30 Almorzo. Despedimonos do noseo albergue dos 4 últimos días en Colonia e 

desprazamonos hacia o sur para facer visitas turisticas e aloxarnos  preto do 
aeroporto en Oberwessel. viaxamos en furgonetas a cidade de Koblenz (95 kms.), 
onde pasaremos boa parte do dia.

• 12:30 Chegamos ao unha fortaleza na cidade de Koblenz, situada nunha montaña 
de 180 m. de altura, coñecida como “Festung Ehrenbreitstein” habilitado como 
museo, visitamos as diferentes dependencias e sacamos moitisimas fotos dende o 
mirador onde se pode contemplar a cidade de Koblenz e a confluencia dos rios 
Rin e Mosela. Descendimos en teleférico, ata a cidade para xantar, facer turismo e 
algunhas compras. 

• 13:00 Xantamos nunha terraza a carón do río Rin.
• 14:00 Despois de xantar, tempo libre para pasear pola cidade.
• 17:00 Reunimonos os pes do teleferico para retornar a fortaleza onde deixaramos 

as furgonetas. Iniciamosr a viaxe (45 kms.) que nos levaría o noso novo albergue.
• 19:00 Chegamos a Oberwesel, deixamos as maletas no albergue e saimos a 

coñecer os arredores onde visitamos o castelo e o mirador. Os alumnos e 
profesores quedámonos abraiados da beleza da paisaxe e do fermoso castelo. 

• 21:00 Ceamos nunha coba dun restaurante italiano. 
• 23:00 Retirámonos a desfacer as maletas e a durmir.
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Martes 8 de maio
• 08:00 Almorzamos no albergue bolos de pan integrais con marmelada e manteiga, 

froita, embutidos e cereais con leite ou café.
• 11:10 Viaxamos en furgonetas 52 km. a orillas do Rin, cada poucos kms. 

atopamonos cun castelo, fortaleza... Diriximonos a Mainz (Maguncia) onde 
tiñamos concertada unha visita guiada o museo de Guntenberg e un  percorrido 
polo mercado a praza e distintas ruas significativas da cidade. Coñecimos un 
pouco da historia da cidade que xa era relevante moito tempo antes de Gutenberg, 
posto que nos seculos un e dous xa tiña 40.000 habitantes.

• 14:00 Profesores e alumnos xantamos por separado nos distintos restaurantes e 
postos de comida que había ó redor da praza. Deseguido visitamos monumentos e 
igrexas antigas e aproveitamos para facer compras.

• 15:00 Os profesores visitan a Fachhochschule Mainz - University of Applied 
Sciences. Centro universitario que ofrece cursos de impresión e deseño.

• 19:00 Viaxe de retorno a Oberwessel.
• 20:00 Cea de despedida nun restaurante de comida típica alemana, onde nos 

trataron moi ben e o dono acbou sumandose a nosa festa. Despois, saímos a dar un 
pequeno paseo por última vez pola cidade.

• 12:.30 Retirámonos a descansar para recuperar forzas para a viaxe de volta. 
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Mércores 9 de maio
• 08:00 Almorzamos no albergue e despedida da cidade alemana para coller rumbo 

cara Santiago de Compostela.
• 10:00 Chegamos ó aeroporto alemán de Frankfurt Hahn. Facturamos o equipaxe e 

xantamos algún bocadillo e aperitivo nos bares do aeroporto. Algúns apuraron os 
últimos momentos para comprar regalos de última hora.

• 11:30 Despegue.
• 14:30 Aterrizaxe no aeroporto de Labacolla. Recolleda da equipaxe e autobus cara 

a Ferrol.
• 16:00 Chegada a Praza de España en Ferrol onde pais, nais, avós, tíos, mozos e 

mozas esperábannos que chegábamos cansados e felices por pisar terras Galegas.
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Visitas concertadas
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HENCHE - Venres 4 de Maio 

Descripción de las principales caracteristicas de las novedades 
presentadas en Drupa 2012 de productos distribuidos por 
Henche:

HP Indigo WS 6600:
• Impresión de cartoncillo ata 600 micras.
• Alta capacidade de produción de envases e etiquetas. 
• É a máis rentable e de alta calidade para impresión de 

volumes altos. 
• Sostenibilidade. 
• Alta calidade de impresión e cor.

HP  Indigo  7600:
• Impresión barniz e efectos selectivos. 
• É a máis rápida en impresión A3 e prensa dixital de pliegos. 
• Combina calidade, versatilidade e produtividade coa 

automatización intelixente que maximiza o tempo de 
actividade. 

• Alta velocidade e produtividade. 
• Nova serie de efectos especiais de impresión. 
• Líder na calidade de impresión e na cor. 
• Sostenibilidade.

HP Indigo 30000:
• 75cm de ancho de prensa dixital de pliegos deseñado para a 

industria do cartón pregado. 
• Mínimo desperdicio. 
• Alta calidade. 
• Fácil de axustar en líneas de produción esixentes. 
• Amplia versatilidade de substratos.

HP Indigo 10000:
• Altas calidade de impresión.
• Impresión de calquera tipo de traballo comercial. 
• Alta productividade.
• Respetable co medio ambiente.

SCODIX
Presentación SCODIX SENSE, impresión relieve, barniz brillo 
ou mate (posibilidade de combinar os dous na mesma páxina 
nunha soa impresión). Aplicación de efectos como purpurina no 
impreso.

PRESSTEK
Presentación 75 DI con nova xeración de planchas dixitales 
Offset.
(máis durabilidade, máis económico, máis rentable)
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CANON – Venres 4 de maio

Visión das solucións que ofrece canon-oce para a industria 
gráfica:

ImagePRESS C7010VPS:
• Especialmente interesante.
• Impresión de revistas e libros. 
• Alta capacidade de produción en cor.
• Ofrece calidade de imaxe co aspecto e acabado da 

reprodución offset.
• Máxima produtividade con soportes de ahata 325 g/m².
• Acabado profesional.
• Rapidez e productividade.
• Precisión e fiabilidade.

Image RUNNER ADVANCE C9060 PRO:
• Hasta 60 ppp color e BN. 
• Tiradas cortas en color e traballos complexos baixo 

demanda. 
• Potente integración do fluxo de traballo. 
• Avanzadas funcións de acabado. 
• Amplia variedade de tipos de papel, incluíndo soportes 

tratados. 
• Total compromiso co Medio Ambiente. 
• Calidade de imaxe excepcional.

ImagePRESS C1+:
• Primeira prensa dixital con tóner de 5 cores.
• Calidade de imaxe sobresaínte co aspecto e acabado da 

impresión offset. 
• Incribles efectos que consigue (metálicos, marcas de auga, 

capas brillantes e mates...) 
• Amplía gama de cores e consistencia excelente. 
• Resultados fantásticos en una gran variedade de medios. 
• Efectos con Tóner Transparente. 
• Acabado versátil.

ImagePRESS C6010VPS:
• Calidade superior. 
• Xestión de operacións de Océ PRISMAsync. 
• Impresión precisa con resultados consistentes. 
• Acabado profesional. 
• Rapidez e produtividade. 
• Precisión e fiabilidade. 
• Máxima produtividade con soportes de hasta 325 g/m².

Persoa de contacto Lucy KIng en Canon España e na feira fomos 
atendidos por Mauro Cabezudo.
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GALLUS - Sábado 5 de Maio

Presentación da máquina de impresión ICS 670, modelo 
concibido para a impresión de todo tipo de produtos de 
packaging: caixas de cosméticos, medicamento,…
A principal característica da máquina e a concepción modular da 
mesma que permite combinar diferentes módulos de impresión, 
tratamentos e acabados. Este concepto modular tamén fai que 
sexa moi doado unha futura adaptación as necesidades da 
demanda.
Está solución modular de impresión en bobina ten a característica 
de combinar diferentes sistemas de impresión nunha soa 
máquina:
• Módulos de flexografía con tintas base auga ou ultravioleta.
• Módulo de ocograbado
• Módulo de serigrafía rotativa

O igual que pasa cos módulos de impresión o sistema modular 
permite engadir diferentes unidades de tratamentos previos e 
posteriores á impresión: coroa, laminados, stamping, xofrados, 
troquelados,…
O sistema de control automático on-line permite retirar traballos 
defectuosos, ou facer correccións automaticamente, diminuíndo 
mermas e tempos de impresión.

O sistema de control automático on-line permite retirar traballos 
defectuosos, ou facer correccións automaticamente, diminuíndo 
mermas e tempos de impresión.

Características.
• Ancho máximo de bobina 670 milímetros.
• Velocidade máxima de impresión 220 metros/minuto.
• Soportes de impresión:
− Cartonciño con gramaxe desde 180 ata 360 g/m2 cun 

espesor máximo de 750 micras.
− Películas plásticas con espesor de 200 a 500 micras
− Papel con gramaxe desde 60 g/m2

Monika Röll foi a persoa que nos recibiu no stand grazas as 
xestións de Antonio Lladró e Silvia González de Lapeyra & 
Taltavull, empresa que comercializa Gallus en España.
Cristian Martínez realizou a charla técnica durante a presentación 
da máquina.
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GMG - Sábado 5 de Maio

Presentación de GMG, os obxectivos da xestión da cor.
Comezamos por unha visión práctica da necesidade da xestión da 
cor, os cambios das cores e a súa importancia. Despois vimos un 
pouco o funcionamento da ferramenta  Colorproof.
Debatemos sobre o fluxo optimizado para unha boa reprodución 
da cor, cando converter de espazo de cor, que espazo de cor é o 
preferible, e vimos algúns exemplos con diferentes resultados.
Explicáronnos a ferramenta produción suite para o mercado do 
formato ancho, a xestión e control da impresión nos plotters.
GMG Presentaba en feira Opencolor ferramenta para as cores 
especiais na impresión de embalaxes e packaging, e tamén 
CoZone solución na nube para a xestión profesional das cores e 
dos medios.

Piet Cottenie (vicepresidente de ventas) coordinou a presentación 
que nos fixeron en castelán. A empresa de referencia para os 
contacto foi Digipress.
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AGFA - Sábado 5 de Maio

Presentación das diferentes máquinas de impresión inkjet e das 
solucións en pranchas para offset.
Todos os equipos de impresión inkjet que nos presentaron tiñan 
en común a utilización de tintas de tecnoloxía Ultravioleta, o que 
permite realizar impresións sobre calquera soporte (pel, pedra, 
madeira, cristal, metacrilato, plásticos,…) tanto para produtos 
destinados a utilización interior como exterior.
As máquinas presentaban gran versatilidade no espesor dos 
materiais podendo alcanzar soportes de ata 50 milímetros de 
espesor. Esta característica xunto cun formato de impresión de 
ata 160x260 centímetros, fai que poidan personalizarse obxectos 
de moito tamaño coma portas, cristais, móbeis, etc.
As principais características das máquinas que nos presentaron 
son as seguintes:

Anapurna e Jetti:
• Impresión de soportes ríxidos e en bobina.
• Tres posibles calidades de impresión
• Velocidade de impresión dende 11 a 232 m2/hora, en 

función do modelo e da calidade requirida.

M-Press:
• Máquinas baseadas en tecnoloxía de impresión inkjet 

combinada coa estrutura dunha prensa automática de 
serigrafía, onde o lugar da pantalla serigráfica é ocupado por 
un cabezal inkjet.

M-Press Tiger:
• Formato máximo de impresión 160x260 cm.
• Espesor máximo 10 mm.
• Catro posibles calidades de impresión
• Velocidades de impresión dende 229 ata 686 m2/hora

M-Press Leopard:
• Formato máximo de impresión 160x260 cm.
• Espesor máximo 50 mm.
• Tres posibles calidades de impresión
• Velocidades de impresión dende 171 ata 295 m2/hora

O contacto realizouse coa delegación de AGFA en España, a 
persoa que coordinou a actividade foi Toni Folch, marketing 
manager, que tamén nos recibiu no stand e fixo a exposición 
técnica dos productos.
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ESKO - Sábado 5 de Maio

Demostración das posibilidades do software que permite crear e 
visualizar en 3D deseños estruturais e gráficos de envases.
Comezamos cunha pequena pincelada do complexo software 
ARTIOS CAD:  Que é a ferramenta de deseño estrutural de 
envases en cartonciño e cartón ondulado. 
O núcleo da presentación destinouse a STUDIO: Software de 
visualización e simulación de envases en 3D, do que nos fixeron 
unha demostración do manexo e aplicación das tres ferramentas 
que o compoñen sobre un exemplo de envase flexible.

• Studio Designer: Ferramenta que ademais de mostrar os 
elementos individuais dun proxecto de envase, permite 
visualizar os elementos no seu contexto, o que favorece un 
proceso máis eficiente no deseño do envase.

• Studio Toolkit: A partir do deseño estrutural do Artios CAD 
proporciona unha maqueta en tempo real en3D dos gráficos 
e da estrutura do envase dende o programa de ilustración 
vectorial Adobe Ilustrator. Esta visión do envase en 3D 
permite detectar e corrixir calquera erro no deseño estrutural 
ou gráfico do produto, coa conseguinte redución de custes.

• Studio Visualizer: Realiza unha visualización dinámica da 
impresión. Mostrando en tempo real modificacións de 
soporte, efectos de impresión(vernices, tintas especiais, 
acabado brilante ou mate…) e de acabados(estamping, 
xofrado,…) sobre o envase. Esta ferramenta permite 
presentar o produto o cliente e realizar modificación 
inmediatamente o que axiliza enormemente o proceso de 
presentación do produto.

• Studio Store Visualizer: Permite presentar o envase 
deseñado nun entorno visual dinámico de punto de venta con 
diferentes iluminacións, posicións e efectos.

A persoa de contacto para a organización e coordinación das 
demostracións foi Carmen Monasterio Viciano. A demostración 
técnica realizouna Eugénia Alvarez Riedweg.
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SINAPSE - Domingo 6 de maio

O software interactivo de simulación de impresión, emula 
completamente o funcionamento dunha máquina de impresión 
(Offset, flexo, ocográfica) reproducindo unha gran variedade de 
condicións de impresión e problemas que poden ser utilizados 
para:
• A formación
• A avaliación de aptitudes
• A mellora do rendemento
• análise dos procesos.

Presentación da utilidade dos simuladores de impresión na 
industria gráfica. 
• Simulador de impresión de pliegos Offset SHOTS.
• Simulador de impresión en bobina de xornáis.
• Simulador de impresión flexográfica.
• Pupitres de simulación integrada.
• Novas ideas para a posta en marcha ou desenrolo de 

proxectos de introducción de simuladores no ensino.

Fomos atendidos por Thierry Mack, product manager de Sinapse 
print simulators.
Presentación da utilidade dos simuladores de impresión na 
industria gráfica. 
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ROLAND - Domingo 6 de maio

Presentaronnos as posibilidades de impresión e corte nun mesmo 
plotter que ofrece Roland:

Versa UV: Plotter de impresión e corte con seis tintas de 
tecnoloxía ultravioleta que permite a impresión sobre diferentes 
soportes, vinilos, bolsas plásticas, e unha capacidade de corte de 
ata 1,5mm. O ancho máximo de impresión e de 1625 mm. 
Versa CAMM VS: Tamén realiza impresión e corte, pero menos 
ambiciosa xa que os soportes quedan limitados a papel ao utilizar 
tintas eco solventes. Ancho de impresión desde 760 ata 1625 mm. 
Con tres posibles configuracións de tintas de 4, 6 ou 8 colores. A 
capacidade de corte de ata 1,5 mm.
Versa STUDIO: E o modelo máis modesto, imprime sobre papel 
ao utilizar tintas eco solventes. Ancho de impresión ata 480 mm. 
A configuración é 5 de tintas CMYK mais metalizado. A 
capacidade de corte de ata 0.25 mm. 

PAD PUBLISHER - Domingo 6 de maio

Nikolai Ladanyi, fundador da empresa presentaba a sua 
ferramenta para publicar revistas de unha maneira automática 
como app na Applestore. Permite a unha maquetación xa 
realizada ou un PDF de un traballo que se esté a realizar, 
introducirlle elementos interactivos, como hiperenlaces ou 
elementos multimedia e enviarllos para que esta empresa o 
transforme en aplicacións que poidamos descargarnos 
directamente en Ipad ou Iphone gratuitamente.
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EPSON COLORGATE - Domingo 6 de maio

Claudius Müller presentounos o pack CG Inkjet Printbox:
• Software PS7 Printbox Editión xunto co plotter EPSON 

Stylus Pro 9700, engadindo unicamente un forno de secado, 
permite imprimir pranchas offset utilizando as tintas normais 
e pranchas especiais. Non necesita ningún produto químico 
nin radiacións.

• Permite facer probas dixitais certificadas de impresión de 
acordo co estándar ISO 12647-7 e os valores de referencia 
Fogra

• RIP PS7 é un servidor para a impresión de vallas, pancartas 
e carteis de gran formato 

• Unha ferramenta con un prezo competitivo.
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Presentación LANDA CORP
Nanographic      

Presentación espectacular, tanto polo tamaño do stand (1400m2), como pola apariencia 
estética das máquinas como pola organización do show, xa que requeria de unha 
reserva previa, as reservas estaban cubertas con dous días de antelación, e era nun 
anfiteatro pechado con un gran despliegue de luz, sonido, pantallas xigantes, 
performances de música e teatro, con capacidade para unhas 300 persoas. Como había 
5 presentacións por día, e en todas o aforo estaba máis que cuberto, ao final da feira 
poideron pasar (1500 x12días) unhas 16.000 persoas interesadas, no producto e nas 
ideas que presentou nesta feira Benny Landa. 

Nanografía trabaja con tinta acuosa especial (Nanotinta) con moléculas de pigmentos 
en tamaño de tan solo unas decenas de nanómetros ( un cabello humano ten un espesor 
de uns 100.000 nonómetros). Esta tinta líquida aplicase por medio de inyección a unha 
mantilla calentada para eliminar a humidade. E un sistema indirecto de impresión. O 
que queda e unha película de tinta CMYK (máis tintas especiais) ultrafina dun grosor 
de 500 nm que se transfire por “adesión molecular” sobre o sustrato sin necesidade de 
secado.

Non importa si o sustrato de imprimir e papel o película flexible. Lóxicamente neste 
tipo de impresión producese un forte aforro de enerxía e aumento da velocidade de 
produción si eliminamos o tempo de secado. Ademáis podense imprimir sustratos 
flexibles sin tecnoloxía ultravioleta (UV) coa su dañina emisión de ozono, tinta 
químicamente agresiva e la necesidade de lamparas para o secado.
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Visita University of Applied Sciences Mainz
Fachhochschule Mainz - University of Applied Sciences

Fachhochschule Mainz
Universidade de ciencias aplicadas de Mainz

A escola universitaria de deseño de Mainz ofrece tres areas de formación, Deseño da 
comunicación, Deseño multimedia e Deseño de interiores. Dispoñendo de titulacións 
de Bachelor e Master. (EEES)
Para a titulación de deseño da comunicación, unha boa parte de deseño gráfico 
aplicado, é necesario ter titulación de bacharelato ou dunha escola técnica superior. Os 
estudios de Bachelor (como un grado) comprenden 7 semestres, o último de proxecto.

Guiados por Gabriele Haselmayer   puidemos visitar as instalacións do centro, aulas, 
biblioteca, espacios comúns, cafetería-comedor e os talleres de impresión de serigrafía, 
offset e litografía. 

FH Mainz
    Fachbereich Gestaltung
    Lehreinheit Kommunikationsdesign
    Holzstrasse 36
    55116 Mainz
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Visita guiada a Mainz 
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Valoración dos alumnos 
Resultados da enquisa de satisfación do alumnado
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73Resumo gráfico da valoración do alumnado



74

Análise de tempos
Táboas resumen do tempo empregado nas distintas actividades
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Conclusións
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As conclusións ...
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Oportunidades de mellora
Oportunidades de mellora que surxiron grazas os contactos realizados na feira.
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Dos contactos realizados coas empresas do sector para que nos 
atenderan na feira e as conversas mantidas durante as charlas que 
amablemente nos ofreceron cabe resaltar un par de comentarios:

• Sorpresa por que sexamos capaces de estar ano tras ano nas 
feiras cun gran número de estudantes.

• Unha gran acollida das empresas do sector a nosa iniciativa 
de acercar os alumnos a realidade do sector con este 
proxecto educativo que vimos desenvolvendo nos últimos 
anos. 

• Importancia destas actividades para a formación.
• O recoñecemento do esforzo que facemos para levar a cabo 

esta actividade.
• O interese que esperta esta maneira de traballar do centro 

entre as empresas e os seus desexos de visitarnos.
• Ofrecemento para que formemos parte en proxectos de 

innovación que están a poñer en marcha.
• A disposición para vir ao centro a explicar as súas solucións 

para o mundo gráfico aos nosos alumnos. 

Todas estas conversas e cambio de impresións resúmense de 
maneira máis concreta nos seguintes acordos:

• Coa empresa ESKO:

Falouse da presentación dun proxecto educativo para levar 
adiante un convenio de colaboración co IES Leixa, no que 
ESKO cederían as súas ferramentas de software, en concreto 
o paquete Studio, para que os nosos alumnos dispoñan desta 
ferramenta para a súa formación. Este convenio esta suxeito 
o desenvolvemento dunha programación onde se explicite a 
utilización que se vai facer da ferramenta.
Así mesmo, a persoa que nos fixo a demostración na feira 
comprometeuse a realizar una xornada de formación no noso 
centro no 1º trimestre do próximo curso coa posibilidade de 
ofertalo a alumnos e empresarios.

• Coa empresa AGFA:

Toni Folch responsable de marketing foi a persoa que nos 
recibiu e mostrou o seu interese persoal de que participemos 
nun proxecto conxunto de formación, innovación e 
investigación que está en fase de elaboración e será 
presentado a nivel europeo no vindeiro mes de setembro. 
Compromiso de visitar o instituto na sua próxima viaxe pola 
zona norte para explicarnos máis polo miudo o proxecto e 
coñecer as nosas instalacións.








