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Activitat formativa 
hivern 2014 IllusTRAToR cs5 AvAnçAT

Agraïts pel vostre interès i atenció.

Continuem la nostra activitat formativa adreçada als associats i a altres professionals, i 
per donar resposta a les vostres sol.licituds, hem programat el curs IllusTRAToR cs5 
AvAnçAT, amb l’objectiu de millorar i ampliar els coneixements entorn d’un dels pro-
grames de disseny i il·lustració més utilitzats en el sector de les arts gràfiques, el disseny 
i la publicitat.

El curs es desenvoluparà en horari de tarda i, com en anteriors ocasions, utilitzarem l’aula 
d’informàtica del nostre col·laborador “IES Pere Martell”, al Complex Educatiu de Tarra-
gona (antiga Universitat Laboral), situada a l’autovia Tarragona-Salou de Tarragona.

com a principal novetat us comuniquem que els nostres cursos a partir d’ara podran 
ser bonificats fins al 100%. Demaneu més informació a secretaria de l’AAGT.

A la pàgina 2 trobareu el temari del curs.

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

CURS

hores lectives

dates

horari

Lloc 

Preus

IllusTRAToR cs5 AvAnçAT  

12 hores

dimecres, 19 de febrer
dimecres, 26 de febrer
dimecres, 5 de març

de 4 a 8 de la tarda

IES Pere Martell.

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 (pg. 3) i trameteu la documenta-
ció sol·licitada a: info@aagt.cat 
S’acceptaran inscripcions fins a dos dies hàbils previs a l’inici del curs.

LA RESERVA DE PLACES ES FARÀ PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ

Vegeu pàgina següentTemari del 
curs

Aquests preus inclouen l’assegurança, el lloguer de l’aula i dels equips Macintosh

250 €  associats Treballadors afiliats al
            Règim general de la Seguretat Social

290 €  No associats Treballadors afiliats al  
            Règim general de la Seguretat Social

Bonificable

 fins el 100%

Bonificable

 fins el 100%

Preus per 
autònoms

160 €  Autònom associat 

200 €  Autònom No associat
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objectius:
• Conèixer les funcions principals del programa i les seves possibilitats 
• Treballar elements gràfics de cara al disseny: Logotips i imatge 
corporativa 
• Treballar elements gràfics de cara a la il.lustració i cartellisme 
• Importar imatges d’altres programes, en especial Photoshop 
• Preparar els documents per diferents sortides: impressió, web…

Resum del Temari:
       • l’entorn de treball
    • Regles, guies i quadrícules

 • les corbes Bézier
    • Línies i punts
    • Ploma, Llapis, Pinzell
    • Formes geomètriques

 • objectes i capes

 • la paleta Apariencia
    • Efectes i Estils

 • Importació imatges
    • Vectoritzar

 • Màscares de retall

 • color
    • Mostres, degradats, textures
    • Pantones
    • Re-colorir

 • Text i tipografia
    • Traçar
    • Text en traçats

 • Per a la impremta
    • Acoplar transparències
    • Generar PDFs en alta
    • Guardar per a InDesign

 • Per a la web

Curs Illustrator CS5 Avançat
Illustrator és molt bo quan se’l coneix, però espanta una mica als principiants. 
Deixan’ns que et guiem amb aquest taller pràctic, en què intentarem que perdis 
la por i arribis a un primer nivell que et permeti començar i acabar feines amb 
aquesta eina.

Temari:



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.

CEPTA-REUS
Alcalde Joan Bertran, 30 • 43202 Reus
Telf. 977 323 552 • Fax. 977 332 984
eMail: info@aagt.cat

Secretaria:

Full de sol·licitud d’inscripció en un curs de formació
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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 núm. 0081 0087 52 0001438545. 

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

S’acceptaran inscripcions fins a dos dies hàbils previs a l’inici del curs.

Signatura de l’alumne

IllusTRAToR cs5 AvAnçAT


