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Goi Mailako heziketa zikloa: Argitalpen Inprimatuen eta Multimedia Argitalpenen
Diseinua eta Edizioa
Zertarako prestatzen nau?
Argitalpeneko multimedia-produktuak
garatzeko eta argitaratzeko, produktuaren
diseinua eta zehaztapenak aplikatuta.
Produkzioko edo zerbitzugintzako
prozesuetan bildutako lanbidejardueretan, kalitatea, irisgarritasun
unibertsala kudeatzeko prozedurak
ikuskatu eta aplikatzeko.

Prestakuntza plana
Iraupena: 2000 ordu (bi ikasturte,
enpresa batean egin beharreko
praktikak barne).
Sartzeko baldintzak:
- Batxilergoko titulua.
- LH II / UBI.
- Sarrera-proba bat egitea.
Unibertsitaterako sarbidea. Goi Mailako
Heziketa Zikloetatik unibertsitateko tituluetara
sar zaitezke.

MODULUAK

Zer ikasiko dut?
-Prozesu grafikoetan beharrezkoak diren materialak
zehazten.
-Aurreinprimaketako prozesuak eta baliabideak
kudeatzen.
-Prozesu grafikoek teknikoki erreproduzi ditzaketen
proiektuak eta diseinuak sortzen.
-Bezeroarenganako arreta-zerbitzua eta produktu
grafikoen merkaturatzea kudeatzen.
-Edizio-prozesuan kalitatea kudeatzeko, produkzioa
planifikatzen
-Prozesu grafikoen bidez erreproduzi daitezkeen
ontziak eta enbalajeak proiektatzen.
-Argitalpeneko multimedia-proiektuen diseinua eta
plangintza definitzen.

Non egin ahal izango dut lan?
Argitaletxeetan, multimedia-argitalepeneko
enpresetan, arte grafikoetako enpresetan, zerbitzu
grafiko integraletako enpresetan eta komunikazio
eta publizitateko enpresetan egiten dute lan baita
ontzien eta enbalajeen egitura-diseinuko sekzioak
dituzten «packaging» enpresetan.

1.IKASTURTEA ORDUAK ASTEAN

Argitalpen-produkzioa.
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Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak.
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Produkzio grafikoko materialak.
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Ontzien eta enbalajeen egitura-diseinua.
Laneko prestakuntza eta orientabidea.
Produktu grafikoen diseinua.
Produktu grafikoak merkaturatzea eta
bezeroarenganako arreta.
Ingeles teknikoa.
Lantokiko prestakuntza.
Argitalpeneko multimedia-proiektuen
diseinua eta plangintza.
Argitalpeneko multimedia-produktuen
garapena eta argitalpena.
Argitalpen inprimatuen eta multimedia
argitalpenen diseinuko eta edizioko proiektua.
Argitalpen-prozesuetako produkzioa kudeatzea.
Enpresa eta ekimen sortzailea.

2. KURTSOA ORDUAK ASTEAN
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