c Matrícula de continuïtat
c Alumne/a nou

Full de matrícula al CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès_Curs 2022/23
Curs:
c 1r curs sencer
c 1r mòduls /UD solts

c 2n curs sencer
c 2n mòduls /UD solts

Els alumnes que no es matriculen a un curs sencer o que tenen mòdults pendents de primer curs,
cal que indiquin els mòduls als quals es matriculen.
Dades de l'alumne/a
Nom i cognoms
DNI (NIE, Passaport) TSI (num. tarja sanitària)

Data de naixement:
dia / mes / any

/

/

Carrer / Plaça / Avinguda
Municipi

Codi Postal

Adreça electrònica actual

Telèfon 1

Telèfon 2

Dades del tutor legal (menors d’edat)
Nom i cognoms Tutor 1:
Noms i cognom Tutor 2:

Parentiu:
Parentiu:

Telèfon de contacte

Adreça electrònica

Signatura,

Data:
Vic,

de

de 2022

Full de matrícula CFGM d’APGI

Primer Curs APGI

Mòdul

c

Dibuix artístic

c

Dibuix tècnic

c

Fonaments del
disseny gràfic

c

Historia del
disseny gràfic

c

Mitjans
informàtics

c

Volum

c

Autoedició

UNITATS FORMATIVES
UF1. Color. Iniciació
UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació
UF1. Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria plana.
Iniciació
UF2. Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria
descriptiva. Iniciació
UF1. Comunicació visual i disseny. Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació
UF2. Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica. Iniciació
UF3. Projecte de disseny gràfic en suport imprès i en suport web. Procés
projectual i metodologia. Creativitat. Iniciació
UF1. Comunicació visual i les seves manifestacions: el disseny gràfic
UF2. Història del disseny gràfic: antecedents, evolució i actualitat
UF1. Introducció als mitjans informàtics
UF2. Introducció a la imatge bitmap
UF3. Introducció a la imatge vectorial
UF4. Introducció a la composició i l’autoedició
UF1. Espai. Iniciació
UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació
UF2. Il·lustració, dibuix i transformació d'elements. Illustrator
UF3. Tractament de la imatge. Photoshop

Segon curs APGI
Mòdul

UNITATS FORMATIVES

c

Anglès tècnic

UF1. Anglès tècnic

c

Formació i
orientació
laboral

c

Tipografia

c

Projectes

UF1. Projectes. Iniciació

c

Obra final

c

Autoedició

c

Producció i
impressió

UF1. Obra final
UF1. Procés projectual i metodologies del disseny. Metodologia
UF5.Alfabetització visual. Metodologia
UF4. Tractament del text i compaginació. Indesing
UF1. Anàlisi del projecte i preparació d’arxius Iniciació Preimpressió
UF3. Acabats, post impressió i control de qualitat Iniciació Preimpressió
UF2. Materials, suports i sistemes d’impressió Iniciació Impressió

c

Formació
pràctica en
empreses

UF1. Marc legal de les arts plàstiques i disseny: Les propietats especials.
UF2. Incorporació al treball: El procés de cerca de feina. Iniciació
UF3. Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi.
Iniciació
UF1. Evolució històrica de la tipografia. Iniciació Tipografia Comunicació
UF2. Signe tipogràfic. Iniciació Tipografia Comunicació
UF3. Aplicació tipogràfica. Iniciació Tipografia aplicada

UF1. Fase de formació pràctica en empreses (no presencial al centre)
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Documentació que cal portar
1. Fulldematricula (omplerti signat).
2. Resguard de pagament de la Quota de material i activitats
Num compte de BBVA: ES15 0182 3507 4402 0226 9264 (CONCEPTE:nom/cognomsde
l'alumne/a, ciclei curs). Import primer curs: 140 euros / Import segon curs: 160 euros.
Alumnes que es matriculen només d'1 a 3 mòduls: 140 euros
3. Full d' autoritzacions (omplert i signat).
4. Carta de compromís (omplerta i signada).
Només alumnes nous al centre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotocopia DNI alumne
Fotocopia targeta sanitària (TSI)
Certificat de superació de la prova d'accés si s'escau (alumnes nous a l'escola)
Resguard del Títol d'ESO (alumnes nous a l'escola)
Fotografia tipus carnet
Full d'autorizació d'ús d'eines digitals G Suite signat
Documentació adicional no entregada en la preinscripció, si escau: (carnet familia
monoparental/nombrosa/minusvalia ...).

Per cursar el cicle cal disposar d’un ordinador portàtil.
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