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Núm. de registre data
Pròrroga núm:
PLA D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL. LES
PARTS SOTASIGNANTS ACORDEN
La formalització del següent pla d'activitats d'acord amb la normativa actualment vigent, i amb les condicions que s'especifiquen.
PEL CENTRE DOCENT:
El/La Sr/Sra: ÀNGELS FRANCH GÜELL
Tutor/a del Centre:
Dades de contacte:

Com a Director/a del Centre: EA JOSEP SERRA I ABELLA

PER L'ENTITAT COL·LABORADORA/EMPRESA
El/La Sr/Sra:
En concepte de:
Tutor/a de l'Empresa/Entitat:
PER L'ALUMNE/A:
Cognoms/Nom:

De l'entitat:

DNI:

Família Professional: COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL
Estudi: ASSISTENCIA AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU (CG10)
Durada FCT: 200 hores
Àmbit professional i de treball
Es situa en empreses relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu: sector audiovisual,
empreses multimèdia, agències de publicitat,editorials i publicacions on line, estudis de disseny, departaments de
marketing,publicitat, o disseny d'empreses.Desenvolupa la seva activitat i exerceix les seves competències professionals
interpretant les especificacions d'un projecte gràfic donat i realitzant les tasques de producció d'elements en suport web i
multimèdia, en equips multidisciplinaris de realització parcial o total de productes de comunicació visual interactiva.
Pla d'activitats
Activitats formatives
1. Relacionades amb la imatge
1.1. Creació i edició de formes gràfiques i comunicatives
1.2. Escaneig d'imatges
1.3. Edició, retoc i publicació d'imatges bitmap
1.4. Edició, retoc i publicació d'imatges vectorials
2. Relacionades amb autoedició
2.1. Edició, entrada de correccions i composició de texts.
2.2. Escaneig i reconeixement OCR de texts.
2.3. Composició i preparació de textos
3. Relacionades amb multimèdia / audiovisuals
3.1. Obtenció, correcció i realització del tractament d'elements multimèdia per a llocs web i
productes gràfics interactius diversos.
3.2. Producció i tractament d'elements multimèdia.
3.3. Retoc de material audiovisual
3.4. Optimització de material audiovisual
3.5. Conversió de material audiovisual
3.6. Retoc, optimització, conversió de so.
4. Relacionades amb disseny web
4.1. Tractament informàtic, composició i preparació de textos i/o imatges per a l'edició web i
multimèdia.
4.2. Treball en programes d'edició web.
Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques: 

BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:

3. Per l'Alumne/a

L'Alumne/a:
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4.3. Disseny de banners
4.4. Disseny de icones
4.5. Manteniment i actualitzacions de llocs web
4.6. Maquetació i composició
5. Relacionades amb xarxes
5.1. Organització i gestió d'arxius en servidors locals i remots
5.2. Manteniment i actualització de continguts web
5.3. Col·laboració en tasques de manteniment i cura dels equips i sistemes informàtics
6. Relacionades amb gestió de la informació
6.1. Cerca, Classificació, selecció i organització de material.
6.2. Treball amb bancs d'imatges, so i vídeo.

Per tal que així consti, s'estén aquest pla d'activitats i el signen les parts interessades.
1. Pel centre
2. Per l'Empresa/entitat col·laboradora

El/La tutor/a de pràctiques:
BID.Banc Integrat de Dades

El/La tutor/a de l'Empresa/Entitat col·laboradora:

3. Per l'Alumne/a

L'Alumne/a:

