
18 de maig de 2015

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

Secretaria:

Curs de Photoshop avançat 
per a impressors i dissenyadors
juny 2015

Agraïts pel vostre interès i atenció.

Tot allò que volies saber sobre les eines que realment necessites  de l’aplicació 
Photoshop, per a dissenyar i per a preparar originals per a l’impremta...

Ara tots els secrets al teu abast en aquest curs que l’Associació d’Arts Gràfiques 
de les Comarques de Tarragona destina a professionals i estudiants del disseny , 
la compaginació i la preimpressió

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 

Photoshop per impressors i dissenyadors
12 hores  (trobareu el temari del curs a la pàgina 2)

dijous,  4 de juny       de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)
dijous, 11 de juny      de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)
dijous, 18 de juny      de 4 a 8 de la tarda  (4 hores)

Institut Pere Martell de Tarragona,
Situat a l’Autovia de Salou, s/n.  43006 Tarragona. 
(Fàcil aparcament)

Aula equipada amb ordinadors d’última generació i encarats per seguir les projeccions

160 €  associats a l’AAGT.                200 €   els no associats

Forma de 
pagament

Professor Xevi Vilaregut. Fotògraf i formador de l’equip de :FAQ.  Adobe Certified Expert en 
Adobe Photoshop Lightroom. Acreditat per XRite Coloratti com a gestor de color.
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INSCRIPCIONS Ompliu el full de sol·licitud d’inscripció que us adjuntem,
i trameteu la documentació sol·licitada a: info@aagt.cat 
S’acceptaran inscripcions fins a dos dies hàbils previs a l’inici del curs.

Obertes les 

inscripcions

fins el dia 

2 de juny 


