InDesign
12a Edició
Codi: 184003
Tipologia: Curs d'especialització
Crèdits: 3.00
Idioma: Català,Espanyol
Data d'inici: 03/04/2019
Data darrera sessió presencial: 13/05/2019
Data de finalització: 13/05/2019
Horari: Dilluns i dimecres de 18.30 a 21.30 h
Lloc de realització: Escola Universitària ERAM (St. Antoni, 1, Factoria Cultural Coma Cros, Salt)
Places: 10

Preus i descomptes
Preu: 230 €
40% de descompte per alumnes i exalumnes del GAM o GAE.
138€
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
207€
10% de descompte per alumnes i exalumnes d'AENTEG.
207€
10% de descompte per alumnes i exalumnes del Galliner.
207€
10% de descompte per alumnes i exalumnes del Gidi.
207€
20% de descompte per alumnes i exalumnes de ERAM que hagin realitzat un màster, curs o diploma d'especialització de
mínim 40h de durada..
184€

Objectius
Adquirir coneixements pràctics suficients per manipular i crear dissenys gràfics amb resultats professionals i, alhora, proporcionar
una base teòrica que enriqueixi la visió de l’alumnat en el moment de crear, analitzar i criticar el disseny. El curs es dinamitzarà amb
sessions teòriques i pràctiques per desenvolupar la creativitat i destresa de l’alumnat.

Sortides professionals

– Ajudant de disseny gràfic en un estudi de disseny o agències de publicitat.
– Ajudant de postimpressió en impremtes.
– Retocador d’imatges digitals.
– Maquetador de publicacions impreses.

A qui s' adreça
A persones que volen aprendre a fer ús del programari InDesign.

Requisits d'admisió
No cal titulació prèvia. És molt recomanable tenir un nivell d’ús mitjà en suports informàtics.

Pla d'estudis
Indesign (Maquetació, preimpressió i postimpressió)
Aprendre l’ús del programari i el concepte i ús de la maquetació i les retícules.

Titulació
Curs d'Especialització en InDesign per la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Combina una part d'explicació teòrica amb una part pràctica.

Sistema avaluació
S'estableix un mínim del 80% d'assistència. Tots els treballs s'entregaran al final del mòdul.

Finançament
Finançament
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matricula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent

Direcció
Jessica Robles Gallego
Diplomada en Comerç Internacional per la UB i en Turisme per la UOC. Especialitzada en Comunicació i Màrqueting.
Des de l’any 2006 treballa com a responsable de gestió acadèmica i de promoció dels estudis a l’Escola Universitària ERAM i com
a gestora de projectes a ERAMMEDIALAB. Entre els projectes que gestiona cal destacar ERAMZETA, “l’escoleta” de l’ERAM
dirigida a nens (de 4 a 12 anys) i a joves (de 13 a 17 anys) en l’àmbit de les noves tecnologies.

Coordinació
Professorat
Jordi Márquez Puig
Comunicador multimèdia, graduat en Realització Audiovisual i Multimèdia i Màster en Disseny Gràfic.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Escola Universitària ERAM

InDesign
Inici curs: 03/04/2019
Data darrera sessió presencial: 13/05/2019
Fi curs: 13/05/2019
Data tancament acta avaluació: 27/05/2019

Calendari
Data
3/4/2019
8/4/2019
10/4/2019
15/4/2019
17/4/2019
24/4/2019
29/4/2019
6/5/2019
8/5/2019
13/5/2019
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Lloc

Inici matí

Fi matí

Inici tarda
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30
18:30

Fi tarda
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

