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CURS:  
PHOTOSHOP PER A L’EMPRESA  

CODI:  
TI04-01-13/14 

DURADA:  
30 HORES 

DATES I HORARI:  
Del 28/04/14 al 26/05/14, Dl., dc. i dv. de 19.00 a 21.30 h 

LLOC:  
CENTRE DE FORMACIÓ L’ESTUDI 

 

EXPERTS/TES: MÒDUL 

Jordi Sala Iglesias  

    

OBJECTIU 

Adquirir els següents coneixements: 
- Coneixements teòrics sobre la imatge corporativa d’empresa i els seus usos correctes. 
- Coneixements tècnics sobre formats gràfics i diferents programes de disseny gràfic, 

centrant-nos amb el Photoshop CS5. Recursos de disseny gràfic on-line. 
Conèixer i practicar el tractament d’imatges i els recursos de disseny gràfic orientats a l’àmbit 
de l’empresa (per exemple, posar un logotip amb transparència a dins d’un word, 
complementar un informe amb imatges de fotogaleria, etc.). 

 

TEMARI – MÒDUL: Photoshop per l’empresa TEMPORALITZACIÓ 

Introducció al Photoshop 2,5 hores 

L’entorn de Photoshop 2,5 hores 

Les eines de pintura i edició 2,5 hores 

Les eines per esborrar 2,5 hores 

Les capes 2,5 hores 

Les seleccions 2,5 hores 

Treballant amb capes 2,5 hores 

Formes i text 2,5 hores 

Edició avançada de capes 2,5 hores 

Fotografia digital 2,5 hores 

Impressió de imatges 2,5 hores 

Repàs i avaluació final 2,5 hores 
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OBSERVACIONS: 

Cada sessió es combinarà amb una explicació i diferents pràctiques. 
S’utilitzarà una plataforma d’e-learning per deixar tots els recursos on-line i exercicis que 
s’aniran realitzant: http://www.aktiu.com/moodle. 
El temari del curs, dins de l’àrea del disseny, estarà obert a peticions i dubtes per part de 
l’alumnat. El motiu és crear un entorn de treball i coneixement productiu. 
S’adaptarà el curs al nivell de l’alumnat per tal que sigui més profitós. 
 
Aquest programa pot ser susceptible de possibles modificacions segons criteri del 
formador/a. 

 


