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DADES GENERALS REFERENTS AL CURS

1. FAMÍLIA PROFESSIONAL: INDÚSTRIES GRÀFIQUES
ÀREA PROFESSIONAL: IMPRESSIÓ

2. DENOMINACIÓ DEL CURS: IMPRESSOR DE SERIGRAFIA

3. CODI: IGIM51DCP

4. TIPUS: ESPECÍFIC

5. OBJECTIU GENERAL

En acabar el curs, el participant estarà capacitat per imprimir pel
procediment de serigrafia, en màquines adequades i utilitzant com
formes d’impressió pantalles de tela degudament tractades, els més
variats materials, entre els quals podem destacar paper, materials
plàstics, vidre, metalls i teixits.

6. REQUISITS DEL PROFESSORAT

Ateses les necessitats pròpies del col·lectiu, el professorat estarà
format per dos professionals Professor especialista en l’especialitat
i un professor de suport coneixedor dels elements pedagògics a aplicar
al col·lectiu en qüestió.

6.1. Nivell acadèmic

Professor especialista: Titulació universitària o, si no n’hi ha,
capacitació professional equivalent en l’ocupació relacionada amb el
curs.
Professor de suport: Diplomatura /Llicenciatura universitària (
Educador Social, Treballador Social o Psicòleg) o, si no n’hi ha,
capacitació professional equivalent, en l’ocupació relacionada amb el
curs.

6.2. Experiència professional

Hauran de tenir 3 anys d’experiència en l’ocupació.

6.3. Nivell pedagògic

Caldrà tenir formació metodològica o experiència docent.

7. REQUISITS D’ACCÉS DE L’ALUMNE

7.1. Nivell acadèmic o de coneixements generals

Certificat d’estudis primaris o sis mesos d’experiència com ajudant
d’impressió.

7.2. Nivell professional o tècnic

Cap especialment. No obstant això, tindran preferència en el procés de
selecció aquells que tinguin formació o experiència professional
relacionada amb arts gràfiques.

7.3. Condicions físiques

- Sentit correcte de la vista encara que sigui compensada.
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- Discriminació cromàtica.
- Integritat funcional dels membres superiors i inferiors.

8. NOMBRE D’ALUMNES

10 persones amb disminució psíquica lleu.

Aquest nombre d’alumnes ve donat per la metodologia d’aprenentatge que
se segueix en les classes atès que, en ser un col·lectiu amb
limitacions d’aprenentatge requereix d’una formació eminentment
pràctica amb una seqüència de treball basat en "ensenyament
teoricopràctic" que únicament pot ser realitzat en petits grups de
treball, fet que permet un millor seguiment de l’explicació, i un
millor assessorament, individualitzat, per part del professorat.

A més, la metodologia de treball en aquest tipus de tasques
serigràfiques, es realitza també en petits grups de treball de manera
que cada persona pot realitzar una de les tasques del procés de
treball de manera correlativa.

9. RELACIÓ SEQÜENCIAL DE MÒDULS FORMATIUS

- 1. INTRODUCCIÓ A LA SERIGRAFIA
- 2. PREPARACIÓ PER A LA IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA.
- 3. TASQUES D’IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA.
- 4. RECOLLIDA DE LA IMPRESSIÓ
- 5. CONTROL DE QUALITAT
- 6. MANIPULATS POST-IMPRESSIÓ

10. DURADA

Continguts pràctics (pràctiques a l’empresa): ............. 133 hores
Continguts teòrics: ....................................... 559 hores
Avaluacions: ............................................... 41 hores
Durada total: ............................................. 733 hores

11. INSTAL·LACIONS

11.1. Aula de classes teòriques
- Superfície: 2m2 per alumne.
- Mobiliari: L’aula estarà equipada amb mobiliari docent per a 15
places d’alumnes i un professor, a més dels elements auxiliars.
- Disposarà de les corresponents instal·lacions de ventilació i
il·luminació, adaptades a la normativa vigent.

11.2. Instal·lacions per a pràctiques
- Superfície: 80m2.
- Il·luminació: Uniforme de 300 a 350 lux.
- Ventilació: Natural o artificial.
- Temperatura: de 18º a 25º C.
- Instal·lació elèctrica trifàsica de 360 V que compleixi la normativa
i, preparada de manera que permeti la realització de les pràctiques.
11.3. Altres Instal·lacions
- Magatzem de tintes i dissolvents.
- Magatzem de materials i eines.
- Contenidor de residus.
- Un espai mínim de 50m2 per a despatxos de direcció, sala de
professors i activitats de coordinació.
- Una secretaria.
- Lavabos i serveis higienicosanitaris en número adequat a la
capacitat del centre.
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Els centres hauran de reunir les condicions higièniques, acústiques,
d’habilitat i de seguretat, exigides per la legislació vigent.

12. EQUIP I MATERIAL

12.1. Equip
- 2 Màquines d’impressió.
- 1 Batedora de tinta.
- 5 Graelles d’assecat.

12.2. Eines i utillatge
- Eines específiques per muntar i desmuntar elements canviables.
- Eines per al manteniment preventiu.
- Eines convencionals (claus fixes, martells, alicates, cúter, etc.)
- Rasquetes.
- Mostraris Pantone.
- 1 Metro.
- Espàtules.
- Pasteres.

12.3. Material de consum

- Tintes.
- Dissolvents.
- Draps
- Pantalles serigràfiques.
- Útils i material de neteja.
- Roba de treball.

12.4. Material didàctic

Als alumnes se’ls proporcionaran els materials i mitjans didàctics
imprescindible per al desenvolupament del curs.

12.5. Elements de protecció

- Instal·lacions i equips homologats i protegits.
- Seguiment estricte de les normes de seguretat i higiene.
- Guants.
- Roba de treball adequada.

13. INCLUSIÓ DE NOVES TECNOLOGIES

DADES ESPECÍFIQUES DE CADA MÒDUL O GRUP DE MATÈRIES INTEGRANTS DEL
CURS D’IMPRESSOR DE SERIGRAFIA.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL I

INTRODUCCIÓ A LA SERIGRAFIA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL I

En acabar aquest mòdul, l’alumne serà capaç de reconèixer els
diferents estris utilitzats en serigrafia, preparar els diferents
suports amb els quals es treballarà i preparar les tintes adequades a
cada tipus de suport.

16. DURADA DEL MÒDUL I

56 hores
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17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL I

A) Continguts procedimentals

- Reconèixer els diferents estris que es necessiten durant el procés
de treball.
- Conèixer els diferents tipus de tintes i les seves propietats i
usos.
- Conèixer les diferents etapes de preparació de pantalles i els
estris necessaris per a això.
- Preparació dels diferents suports i atencions necessaris segons el
seu tipus.
- Preparació de tintes adequades a cada suport així com additius,
suavitzants, assecants i altres.
- Neteja dels estris utilitzats i ordre en el lloc de treball.

B) Continguts teòrics

- Nomenclatura dels diferents elements necessaris en serigrafia:
pantalles, tintes i estris
- Preparació dels diferents suports
- Preparació de tintes

C) Continguts actitudinals

- Adoptar unes correctes mesures d’higiene abans i durant cada etapa
del treball.
- Organitzar el treball a realitzar
- Preparar els materials necessaris
- Acte corregir-se i/o demanar ajuda.
- Realitzar el treball de manera permanent i constant, mantenint el
ritme de treball en feines repetitives.
- Detectar errors i aturar-se.
- Sol·licitar el material abans que falti
- Comprovar la qualitat del treball que es realitza
- Tenir cura i control dels materials, netejar-los i recollir-los
deixant-los preparats per a un ús posterior.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL II

PREPARACIÓ PER A LA IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL II

En aquest mòdul, l’alumne aprendrà a preparar els diferents materials
que s’utilitzen en serigrafia. Coneixerà el procediment de preparació
de les pantalles serigràfiques, així com la seva col·locació a la
premsa, organitzar-se la resta d’estris que necessitarà durant la
impressió i adequar la maquinària per començar la impressió.
16. DURADA DEL MÒDUL II

92 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL II

A) Continguts procedimentals

- Conèixer els diferents processos i productes utilitzats en la
preparació de pantalles
- Desgreixar el teixit i emulsionar la pantalla amb la rasora estenent
el producte uniformement, aprofitant el producte sobrant.



 6

- Assecar la pantalla en el forn de manera que quedi sense marques ni
taques.
- Col·locar el fotolit en positiu sobre la pantalla en la insoladora i
adequar el temps d’exposició.
- Revelar i assecar de nou la pantalla després de la insolació.
- Segellar la pantalla amb precinte per evitar fugues de tinta o
dissolvent.
- Col·locar correctament i de manera fixa la pantalla a la premsa
- Prepara els estris necessaris per a la impressió: espàtula, tina,
dissolvent, paper de proves, límits i precinte.
- Col·locar correctament els límits que permetin una impressió
correcta en el suport.

B) Continguts teòrics

- Preparació del teixit desgreixat
- Emulsionat i assecat de pantalles
- Insolat
- Revelat i assecat de pantalles
- Segellat de pantalles
- Muntatge en premsa
- Preparació d’estris
- Registre de producció

C) Continguts actitudinals

- Adoptar unes correctes mesures d’higiene abans i durant cada etapa
del treball.
- Adoptar les corresponents mesures de seguretat en cada etapa
- Organitzar el treball a realitzar i preparar els materials
necessaris, sol·licitant el material abans que falti
- Auto corregir-se i/o demanar ajuda.
- Detectar errors i aturar-se.
- Comprovar la qualitat del treball que es realitza
- Tenir cura i control amb els materials, netejar-los i recollir-los
deixant-los preparats per a un ús posterior.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL III

TASQUES D’IMPRESSIÓ EN SERIGRAFIA

15. OBJECTIU DEL MÒDUL III

L’alumne aprendrà el procés d’impressió com a part d’una cadena de
treball. Serà capaç de preparar el suport i anar assortint a
necessitat de l'impressor, aprendrà a registrar i imprimir i finalment
extreure el suport imprès i realitzar un primer procés de control de
qualitat, tot això de manera que permeti un ritme de treball fluid.

16. DURADA DEL MÒDUL III

226 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL III

A) Continguts procedimentals

- Alimentar la impressió facilitant suports per imprimir a un ritme
adequat.
- Detectar incidències en els suports a imprimir podent descartar
aquells que estiguin en condicions dolentes.
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- Col·locar correctament el suport entre els límits per aconseguir una
impressió òptima, especialment en impressions amb diversos colors.
- Sincronitzar els moviments de col·locació de suport i impressió de
manera que permeti un ritme àgil de treball.
- Extreure el suport imprès de manera àgil sense que interrompi el
procés de producció de la cadena i al seu torn detectar possibles
errors i comunicar-los a l'impressor.

B) Continguts teòrics

- Alimentació de la premsa
- Registre i impressió
- Extracció

C) Continguts actitudinals

- Aprendre a treballar en equip seguint el ritme de la resta de
persones de l’equip.
- Adoptar unes correctes mesures d’higiene abans i durant cada etapa
del treball.
- Organitzar el treball a realitzar.
- Acte corregir-se i/o demanar ajuda.
- Realitzar el treball de manera permanent i constant, mantenint el
ritme de treball.
- Detectar errors i parar.
- Preparar el material necessari i preveure la seva necessitat abans
que falti
- Sol·licitar i/o facilitar el material abans que falti.
- Comprovar la qualitat del treball que es realitza.
- Tenir cura i control dels materials, netejar i recollir-los deixant-
los preparats per a un ús posterior.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL IV

RECOLLIDA DE LA IMPRESSIÓ

15. OBJECTIU DEL MÒDUL IV

En acabar el mòdul, l’alumne sabrà realitzar la recollida del procés
de producció, realitzar un primer control i recompte de la mateixa i
procedir a la recollida i neteja dels estris de treball i recuperació
de la pantalla per a un possible procés següent.

16. DURADA DEL MÒDUL IV

109 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL IV

A) Continguts procedimentals

- Control de la quantitat i qualitat de la producció
- Detectar errors d’impressió i retirar els suports erronis.
- Dur a terme el recompte d’unitats.
- Recollida i neteja dels estris, així com de la tinta sobrant.
- Conservació de la tinta i altres productes utilitzats
- Desmuntatge i neteja de la pantalla i espàtula.
- Preparar el lloc per a un nou tiratge de suports.
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B) Continguts teòrics

- Control de la quantitat i qualitat de la producció
- Recollida i neteja d’eines
- Recuperació de la pantalla

C) Continguts actitudinals

- Adoptar unes correctes mesures d’higiene abans i durant cada etapa
del treball.
- Organitzar-se el treball a realitzar
- Preparar els materials necessaris, sol·licitant el material abans
que falti
- Realitzar el treball de manera permanent i constant.
- Detectar errors i aturar-se.
- Auto corregir-se i/o demanar ajuda.
- Comprovar la qualitat del treball que es realitza
- Tenir cura i control dels materials, netejar i recollir-los deixant-
los preparats per a un ús posterior.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL V

CONTROL DE QUALITAT

15. OBJECTIU DEL MÒDUL V

Durant el mòdul, l’alumne aprendrà a seleccionar i discriminar els
suports en mal estat o amb baixa qualitat d’impressió, apreciar els
errors més comuns del procés d’impressió i aprendre a solucionar-los
i/o disminuir-los.

16. DURADA DEL MÒDUL V

145 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL V

A) Continguts procedimentals

- Seleccionar i separar els suports en mal estat
- Contrastar els colors directes i pantones originals amb els del
tiratge en curs
- Detectar altres errors habituals en la serigrafia: falta de tinta,
escapaments en la pantalla, impressions dobles, etc.
- Organitzar el treball realitzat agrupant els suports en mal estat i
comptabilitzant els correctament realitzats per la seva impressió
posterior.

B) Continguts teòrics

- Discriminació de suports en mal estat
- Discriminació de colors d’impressió
- Recompte d’unitats.

C) Continguts actitudinals

- Adoptar unes correctes mesures d’higiene abans i durant cada etapa
del treball.
- Organitzar el treball a realitzar
- Realitzar el treball de manera permanent i constant, mantenint el
ritme de treball en feines repetitives.
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- Detectar errors, aturar-se i comunicar-los per a la seva resolució o
bé per poder adoptar mesures per solucionar-los.
- Sol·licitar el material abans que falti
- Comprovar la qualitat del treball realitzat
- Tenir cura i controlar el material realitzat, evitant un posterior
deteriorament i controlar la seva posterior manipulació.

14. DENOMINACIÓ DEL MÒDUL VI

MANIPULATS POST-IMPRESSIÓ

15. OBJECTIU DEL MÒDUL VI

Durant el mòdul, l’alumne aprendrà les diferents manipulacions que
poden implicar els diferents materials serigrafiats. Aprendrà a
realitzar recomptes i empaquetats, preparats per al seu lliurament al
client.

16. DURADA DEL MÒDUL VI

105 hores

17. CONTINGUT FORMATIU DEL MÒDUL VI

A) Continguts procedimentals

- Aprendre les diferents possibilitats de manipulació dels suports
impresos: aixat, empaquetat, alçat,...
- Conèixer tècniques o adoptar altres pròpies que ajudin a la persona
a dur a terme el recompte i manipulació del material
- Aprendre a treballar en equip realitzant diferents etapes de
manipulació

B) Continguts teòrics

- Aixat de la producció
- Manipulació i empaquetat
- Encaixat i muntatge de

C)Continguts actitudinals

- Adoptar unes correctes mesures d’higiene i de prevenció de riscos
abans, durant i després de l’etapa de treball.
- Organitzar el treball a realitzar, mantenint l’espai net i ordenat.
- Preparar el material necessari i preveure la seva necessitat abans
que falti
- Auto corregir-se, detectar errors i aturar-se.
- Realitzar el treball de manera permanent i constant, mantenint el
ritme de treball en feines repetitives.
- Comprovar la qualitat del treball que es realitza.
- Tenir cura i control dels materials utilitzats, deixant preparada
l’àrea de treball una vegada acabada la manipulació.

 
 




