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Nova activitat formativa          primavera 2014

Agraïts pel vostre interès i atenció.

Aquesta vegada hem pensat un curs especialment adreçat als professionals que preparen el 
originals que han de fer cap a les maquines d’imprimir

O sigui els compaginadors, maquetistes, dissenyadors gràfics, agències de publicitat i altres 
clients i intermediaris amb qui els impressors ens relacionem diàriament. 

Aquest curs és una gran oportunitat per aprendre a optimitzar els  documents de treball amb 
l’objectiu de facilitar la relació amb professionals i millorar els resultats obtinguts, aconseguint un 
gran estalvi en temps, mitjans i diners.

El curs es basa en la utilització dels programes Indesign, Illustrator, Photoshop i Acrobat, per a 
obtenir documents perfectes per a l’impressió.

Com en anteriors ocasions, aquest curs us el podreu bonificar fins el 100% en cas que tingueu 
crèdit formatiu i cotitzeu al règim general de la Seguretat Social.

Al inscriure-us cal fer transferència al CC IBAN   ES16 0081 0087 52 0001438545. 
(Demaneu més informació a la nostra secretaria. Correu electrònic info@aagt.cat)

CURS

hores lectives

dates

Lloc 

Preus 

Arts finals i gestió de color per a impremta
12 hores  (trobareu el temari del curs a la pàgina 2)

dimecres,    4 de juny      de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)
dimecres,  11 de juny      de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)
dimecres,  25 de juny      de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)

Centre de cooworking “VaporLab” de Reus ( més informació a la pàgina 3)

120 €  Associats a l’AAGT
150 €  No associats

Forma de 
pagament

Professor Xevi Olivé. Coaching tecnològic pel disseny gràfic. Adobe Certified Expert en InDesign, 
Illustrator i Acrobat. Fundador i director de l’escola “FAQ” de formació en software Adobe.
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INSCRIPCIONS Ompliu el full de sol·licitud d’inscripció que us adjuntem (pàg. 4) 
i trameteu la documentació sol·licitada a: info@aagt.cat 
S’acceptaran inscripcions fins a dos dies hàbils previs a l’inici del curs.

210 €  Associats bonificables de la SS.
240 € No associats bonificables de la SS

Bonificable  

fins al 100%
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 © Configuració del document. Sangs. Treball amb pàgines. Opcions d’impressió.

 © Imatges. Formats (tiff, jpg, psd). Quins són els més recomanables.                       
Gestió dels vincles. Espais de color (RGB/CMYK) i perfils.

 © Resolucions i liniatures. Com determinar la resolució adequada.                            
Maneres d’incrementar-la, i de disminuir-la.

 © Colors. Colors globals. Tintes planes. Tintes planes i efectes.                                    
Tintes planes i fusions. Reducció del nombre de tintes.

• Administrador de tintes. Àlies.
• Duotons, PSDs amb tintes planes.
• Degradats i banding.
• Negres enriquits.

 © Rebentats. Quan convé fer-los, i quan no (o: qui els de ha fer?).                           
Ajustos de rebentats. Rebentats “manuals”.

 © Transparències. Bones pràctiques per estalviar problemes.                                       
Imatges amb transparències.

 © Tipografies. Incrustar. Traçar o no traçar, i maneres de fer-ho. Diferents formats.

 © Reunir per a impressió. Previsualització de sortida. Proves de color.

 © Preflight. Els perfils de comprovació d’InDesign CS4.

 © Generar PDFs. Els millors ajustos per a imprimir.                                                             
Diferents estàndars: PDF-X/1, PDF-X/3, PDF-X/4. Quan convé utilitzar-los.

Per  a preparar els arxius correctament i enviar les feines per a imprimir 
sense dubtes i sense errors.

Una MasterClass, de nivell avançat per veure, en tres sessions, com millorar la relació amb la 
impressió, perfeccionant la manera de preparar les feines que s’han d’imprimir. 
No se centra en un sol programa, sinó que es veuran un conjunt de tècniques i consells vàlids 
per a tot el flux de treball complet d’un estudi de disseny o del departament de preimpressió del 
taller, repassant Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat.

Resum del 
temari:

Adreçat a

Curs: Arts Finals

Professionals de les arts gràfiques i dissenyadors, amb experiència, que volen millorar 
i actualitzar els seus coneixements sobre la preparació dels arts finals per a impressió.
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Alcalde Joan Bertran, 30 • 43202 Reus
Telf. 977 323 552 • Fax. 977 332 984
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VAPOR LAB
COWORKING A REUS
C/ Sant Serapi, 2 (Antic Vapor Vell)
43201 Reus

5 hores: 4 €

Oques
Passeig
Pastoreta

Aparcaments 
soterrats 
municipals

5 hores:  3 €Plaça Prim
Aparcament soterrat privat

http://www.vaporlab.cat



L’AAGT es reserva el dret d’anul·lar o ajornar el curs si no hi ha prous alumnes. En tot cas seria reemborsat l’import abonat.
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Full de sol·licitud d’inscripció en un curs de formació
CURS

J©
M

 P
À

M
IE

S 
 6

89
24

07
01

• 
13

04
23

C

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 eectrònica

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 complimentat, 
 2) una cópia del D.N.I. de l’alumne 
 3) una cópia del comprobant de l’ingrès o de la transferència 
     al compte de l’AAGT al Banc de Sabadell   IBAN núm.   ES16 0081 0087 52 0001438545. 

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

¿Desitja que l’AAGT tramiti la bonificació del curs 
  mitjançant la quota de formació de FTFE de la seva empresa? SI NO

S’acceptaran inscripcions fins a dos dies previs al curs.
Per acollir-vos a les bonificacions, cal apuntar-se amb 12 dies d’antelació per a complimentar els tràmits

A l´efecte de l´establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre de Proteció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei 34/02, d´11 de juliol, de 
Serveis de la Societat de la Informació i de Correu Electrònic (LSSI), Associació arts gràfiques de Tarragona, garanteix la confidencialitat de les dades 
personals dels seus clients. Li comuniquem que les seves dades de Caràcter Personal formen part d´una base de dades gestionada sota la responsabilitat 
de Associació arts gràfiques de Tarragona., amb la finalitat d´informar-li de novetats o perquè ens hagi sol.licitat informació comercial en algun moment, 
és perquè vostè ha autoritzat que les seves dades figurin en un fitxer comercial automatitzat. És voluntat de Associació arts gràfiques de Tarragona. evitar 
l´enviament deliberat de correu no sol.licitat, per la qual cosa podrà en tot moment exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició de 
les seves dades de caràcter personal per correu ordinari (c/Alcalde Joan Bertran, 30, Reus)

Signatura de l’alumne
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