
Aquest curs va destinat a tots els professionals del nostre sector que estiguin interessats en 
ampliar els seus coneixements i vulguin adquirir noves habilitats en la utilització de les eines 
que ofereix Illustrator, en l’elaboració de tasques de disseny. 
El curs s’estructura en 3 blocs: Infografi es i gràfi ques, Opcions avançades i automatització, 
i Trucs i novetats.
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Informació 

Urgent !!! 
Nou Curs

novembre 
2019

DIJOUS 21, 28 de novembre, i 5 de desembre. De 16 a 20 hores.
El curs es desenvoluparà a l’aula d’informàtica de l’IES Pere Martell, al Complex Educatiu 
de Tarragona (antiga Universitat Laboral), situada a l’autovia Tarragona-Salou.

Places limitades a 14 assistents, per raons de capacitat de la sala i d’atenció als alumnes.

MOLT IMPORTANT: Totes les empreses que tinguin treballadors afi liats a la Seguretat Social 
disposen de crèdit formatiu, que es pot utilitzar per bonifi car bona part del cost del curs. Les 
empreses que vulguin utilitzar el seu crèdit formatiu cal que inscriguin els seus treballadors a 
través de CIDET, el nostre centre de Formació col·laborador. Els passos a seguir són:
1. Cal que us adheriu al contracte d’encomana i feu arribar còpia a CIDET. 
2. Ompliu el full d’inscripció (document word adjunt) amb totes les dades i envieu-lo a l’adreça 
de correu info@aagt.cat. 
3. L’AAGT fa la reserva de plaça i envia a CIDET la vostra inscripció.
4. CIDET consulta a la Fundación Tripartita la disponibilitat de crèdit formatiu de la vostra empresa 
i us diu quina part del cost del curs us serà bonifi cada. Us envia la factura corresponent pel 100% 
del valor del curs. Cal que feu el pagament del 100% de la factura per formalitzar la inscripció.
5. Una vegada fi nalitzat el curs, CIDET us envia la documentació que caldrà que feu arribar al 
vostre gestor per realitzar la bonifi cació.
Les empreses que hagin esgotat el seu crèdit formatiu per al 2019 caldrà que facin la inscripció 
amb el full d’inscripció de l’AAGT, i es benefi cïn dels preus reduïts. (segon full d’aquest pdf).

Motivació 
i objectius

Dates i horaris

Places
Bonifi cable 

Bonifi cable 

Bonifi cable 

Professor
Preus

Sessió 1: 
Infografi es i gràfi ques
• Diferents tipus de gràfi ques
• estils
• símbols
• exportar infografi es
• enllaç amb Excel
• recursos

Sessió 2: 
Opcions avançades i 
Automatització
Treballar amb colors
• conversió d’RGB a CMYK
• el cas especial dels negres
• Variacions de color, harmonies
• conversió a grisos
• tintes mixtes
• Adobe Color CC

Automatització amb Illustrator
• accions
• scripts
• dades variables

Sessió 3: 
Trucs i novetats
Novetats de les darreres versions
• edició global
• noves opcions per a les tipografi es
     • OpenType SVG
     • Fonts variables
• noves eines de dibuix: deformació de 

posició lliure
• Resolució de dubtes varis

Programa de cada una de les tres sessions:

Obertes les 

inscripcions

fi ns el dia 17 de 

novembre 

Sr. Josep Esparó
A/e: info@aagt.cat
Telèfon: 617 362 220

Secretaria:

250 €  Associats amb treballadors afi liats 
al Règim general de la Seguretat Social
290 €  NO Associats amb treballadors afi liats al 
Règim general de la Seguretat Social

Preus 
reduïts per 
autònoms

160 €  Autònom associat 

200 €  Autònom NO associat

El curs anirà a càrrec de Xevi Olivé. Coaching tecnològic pel disseny gràfi c. 
Adobe Certifi ed Expert en InDesign, Illustrator i Acrobat.

Actualitza’t amb l’Illustrator



L’AAGT es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si no hi hagués suficients inscripcions. 
En aquest cas l’import abonat seria reemborsat en la seva totalitat.

CURS

J©
M

 P
À

M
IE

S 
 6

89
24

07
01

Referència interna AAGT

Nom D.N.I.

AdreçaPoblacióCodi postal

Telèfon Adreça electrònica

Formació

Dades de l’alumne
Cognoms

Nom de l’empresa C.I.F. o N.I.F.

AdreçaPoblacióCodi postal

Telèfon Adreça electrònica

Càrrec i departament actual de l’alumne inscrit

Dades de l’empresa

Persona de contacte

Inscripció i forma de pagament

Per a formalitzar la inscripció cal fer arribar, físicament o digital, a la secretaria de l’AGGT:
 1) Aquest full d’inscripció degudament omplert, 
 2) una còpia del D.N.I. de l’alumne 
 3) una còpia del comprovant de l’ingrés o de la transferència 
     al compte de l’AAGT al Banc de Sabadell ES16 0081 0087 52 0001438545 

Si desitgeu factura, indiqueu a quines dades:        De l’empresa          De l’alumne 

S’acceptaran inscripcions fins a un dia hàbil previ a l’inici del curs.

Signatura de l’alumne

ACTUALITZA’T AMB L’ ILLUSTRATOR

Sr. Josep Esparó
A/e: info@aagt.cat
Telèfon: 617 362 220

Secretaria:

FULL D’INSCRIPCIÓ PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS


