
CICLO SUPERIOR

Deseño e Xestión
da Produción

Gráfica

         

Avda. Montecelo, 16
36161 Pontevedra
Telf.: 986 850 261  

Vías de acceso ao Ciclo Superior
         

                   

Proceso de admisión

• Unha vez rematado o proceso de admisión, deberá formalizar
  a matrícula no centro adxudicado e nos prazos sinalados.

• Deberá cubrirse unha única solicitude para réxime e grao
  utilizando o asistente informático que estará dispoñible en 
 www.edu.xunta.es/fp.
• Na solicitude poderá realizar un máximo de cinco peticións
 de centro e ciclo.

Grupo A

        Título de técnico
20% das prazas

Proba de acesso
e outros 

10% das prazas

10% das prazas para persoas discapacitadas

5% das prazas para deportistas de alto rendemento

Grupo B Grupo C

Bacharelato ou
equivalentes 

70% das prazas

Grupo A



En que ámbitos se traballa? 
En empresas de artes gráficas, de servizos 

gráficos integrais, en editoriais, na prensa diaria 

ou periódica e en empresas dedicadas á produ-

ción de envases, embalaxes e packaging.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que ocupacións se desempeñan?
• Deseñador/ora gráfico/a.

• Técnico/a en impresión.

 • Técnico/a de encadernación industrial.

• Técnico/a en procesos de transformacións de

    papel, cartón e outros soportes gráficos.

    papel e cartón.
• Verificador/ora de produtos acabados de

• Técnico/a en xestión de cor en industrias gráficas.

• Axudante de produción en industrias gráficas.

• Orzador/a de industrias gráficas.
• Técnico/a de oficina técnica en industrias gráficas.

• Técnico/a en preimpresión.

Organización dos procesos de
impresión gráfica 227 h.

2
o C

urso

HORAS

Empresa e iniciativa emprendedora

Organización dos procesos de postimpresión,
transformacións e acabamentos

53 h.

140 h.

Proxecto de deseño e xestión da
produción gráfica 26 h.

70 h.Xestión da cor 

140 h.Xestión da produción na industria gráfica

Formación en centros de traballo 384 h.

Organización dos procesos de
preimpresión dixital

80 h.

1o  C
ur

so

HORAS

Comercialización de produtos gráficos
e atención á clientela

Deseño de produtos gráficos

Materiais de produción gráfica

267 h.

Formación e orientación laboral 107 h.

133 h.

373 h.


