CFAM assistència al producte gràfic imprès – curs 2017-18
Sol·licitud de matrícula
CFAM assistència al producte gràfic imprès (APGI) – curs 2017-18
Sol·licitud de matrícula
Marqueu al revers del full els mòduls i unitats formatives als que sol·liciteu matricular-vos. En cas de voler cursar primer o segon curs complet,
només cal marcar la casella que ho indica. A la documentació que se us lliurarà annexa trobareu la informació relativa als possibles tràmits de
pagament associats a la sol·licitud.

En cas de sol·licitar alguna convalidació i reconeixements, cal annexar sol·licitud completada.
o Annexo convalidació o reconeixement.
En cas de tenir bonificació o exempció de preu públic, cal annexar la documentació que ho justifica.
o Adjunto documentació justificativa.

Autorització (en cas de menors d’edat)

Cognoms i nom del pare/mare/tutor legal:

Signat:

Data:

DNI/NIE:

Amb la signatura d’aquest document accepto la matrícula de l’alumne sota signant en aquests estudis durant el curs 2017-2018

Cognoms i nom de l’alumne:

Signat:

Data:

DNI/NIE:

Aquest document no és vàlid fins a presentació dels resguards de pagament pertinents
Versió 2.0 – 13/06/2017

CFAM assistència al producte gràfic imprès – curs 2017-18
Sol·licitud de matrícula
□ Primer curs complet (660 hores) (no cal que marqueu cap altra creu)
□ Primer curs parcial (UF / Mòduls): Indiqueu tot seguit quins mòduls o UF voleu. Si feu totes les UF d’un mòdul, no cal que les marqueu
Codi
Nom
Mòdul
UF
□ 004
Dibuix artístic (99 hores)
□ 005
□ 006
□ 007
□ 008

□ 010

□ 013
□ 014

□ 01
□ 02

UF1: Color. Iniciació.
UF2: Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació.

□ 01
□ 02

UF1: Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria plana. Iniciació.
UF2: Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria descriptiva. Iniciació.

□ 01
□ 02

UF1: Espai. Iniciació.
UF2: Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació.

□ 01
□ 02

UF1: Comunicació visual i les seves manifestacions: Disseny gràfic.
UF2: Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat.

□ 01
□ 02
□ 04

UF1: Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació.
UF2: Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica. Iniciació.
UF3: El projecte de disseny gràfic en diferents suports. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia

□ 05
□ 06
□ 07
□ 04

UF1: Introducció als mitjans informàtics.
UF2: Introducció a la imatge bitmap.
UF3: Introducció a la imatge vectorial.
UF4: Introducció a la composició i l'autoedició.

□ 01

UF1: Projectes.

□ 01
□ 02
□ 03

UF1: Evolució històrica de la tipografia. Iniciació.
UF2: Signe tipogràfic. Iniciació.
UF3: Teoria de la imatge.

Dibuix tècnic (66 hores)
Volum (99 hores)

Història del disseny gràfic (66 hores)

Fonaments de disseny gràfic (99 hores)

Mitjans informàtics (99 hores)

Projectes (33 hores)

Tipografia (99 hores)

□ Segon curs complet (940 hores) (no cal que marqueu cap altra creu)
□ Segon curs parcial (UF / Mòduls): Indiqueu tot seguit quins mòduls o UF voleu. Si feu totes les UF d’un mòdul, no cal que les marqueu
Codi
Nom
Mòdul
UF
□ 001
Formació i orientació laboral (66 hores)

□ 002
□ 003
□ 009

□ 011

□ 012

□ 01
□ 02
□ 03

UF3: Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: Les propietats especials
UF1: Incorporació al treball: El procés de cerca de feina.
UF2: Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi

□ 01

UF1: Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

□ 01

UF1: Obra final.

□ 01
□ 02
□ 03
□ 04
□ 05

UF1: Procés projectual i metodologies del disseny.
UF2: Il·lustració, dibuix i transformació d'elements.
UF3: Tractament de la imatge.
UF4: Tractament del text i compaginació.
UF5: Alfabetització visual.

□ 01
□ 02
□ 03

UF1: Anàlisi del projecte i preparació d'arxius. Iniciació.
UF2: Materials, suports i sistemes d'impressió. Iniciació.
UF3: Acabats, post-impressió i control de qualitat. Iniciació.

□ 01

Anglès tècnic.

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers (200 hores)
Obra final (66 hores)

Autoedició (377 hores)

Producció i impressió (165 hores)

Anglès tècnic (66 hores)
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