DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
INTERVENCIÓ

ANUNCI

La secretària general
Pilar Sánchez Peña
Tarragona, 11 de maig de 2020

NORMES REGULADORES DELS PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS ALS CENTRES D’EDUCACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Fonament i naturalesa
De conformitat amb l’article 148 en relació amb els articles 41 a 47 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, la Diputació estableix els preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la seva competència que s’especifiquen en
l’annex a aquestes normes reguladores.

Article 2. Objecte
Aquesta norma regula els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyaments
artístics que s’imparteixen als centres d’educació de la Diputació de Tarragona, els
quals poden oferir-se especificats en les tarifes contingudes en aquesta norma.
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Es publica a continuació el text íntegre definitiu de les Normes reguladores de
preus públics aprovades pel Ple de la Corporació, les quals entren en vigor i
son d’aplicació a partir de la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
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Si es vol impugnar la present resolució procedeix interposar recurs contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos des del dia següent al que finalitzi la declaració de l’estat
d’alarma, independentment del temps transcorregut des de la publicació del text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

| https://dipta.cat/ebop/

El Ple d’aquesta Corporació, en sessió extraordinària de data 8 de maig de
20120 ha aprovat les normes reguladores dels preus públics per la prestació
dels ensenyaments artístics que s'imparteixen als centres d'educació de la
Diputació de Tarragona per al proper curs escolar 2020-2021.

Article 3. Meritació
1. L’obligació de pagar els preus públics per la prestació dels serveis d’ensenyament
descrits en l’article 1 s’acredita quan es formalitza la corresponent matrícula.

2. Quan els alumnes siguin menors d’edat, estaran obligats a pagar els preus públics
els seus pares o tutors.
3. Per poder matricular-se a cada curs escolar serà condició necessària haver abonat
els pagaments pendents de cursos anteriors.

Article 5. Quota tributària
1. La quantia dels preus públics es determinarà d’acord amb els quadres de tarifes
establerts en l’annex d’aquesta norma.
2. En el cas de les Escoles i Conservatoris de Música, els alumnes que es matriculin en
el període de matrícula oberta hauran de pagar la part proporcional de l’import de la
matrícula a raó de:
1- Matrícula fins el dia 30/10 el 89% de l’import.
2- Matrícula fins el dia 30/11 el 78% de l’import.
3- Matrícula fins el dia 19/12 el 67% de l’import.

Article 6. Bonificacions i reduccions
L’acreditació dels beneficis fiscals ha de realitzar-se dins del període de matrículació i,
en qualsevol cas, aquestes condicions s’han de tenir reconegudes en una data anterior
a la finalització del termini de matriculació del curs que es tracti. La presentació de
l’esmentada acreditació fora d’aquest període no produirà efectes per a la reducció de
l’import de la matrícula.
La validesa de l’acreditació és només per al curs escolar del qual es pretén matricular i
no tindrà cap validesa per a cursos posteriors o anteriors.
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1. Estan obligats al pagament dels preus públics les persones físiques que sol·licitin o
es beneficiïn de la prestació dels serveis o de la realització de les activitats que es
descriuen en l’article 2 i especificades en les tarifes que conté l’annex a aquesta
norma.
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Article 4. Obligació de pagament
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2. L’obligació de pagar el preu públic es produeix amb independència de la prestació
real del servei. Únicament en el cas que el servei no es presti per causes imputables al
centre es retornaria l’import ingressat o en els supòsits de devolucions que es
contemplen en aquesta norma.

Article 7. Modalitats de pagament
1. El pagament dels preus dels ensenyaments a què es matriculi la persona usuària es
podrà fer d’acord amb les següents modalitats:

•

Modalitat pagament fraccionat

El pagament fraccionat es pot aplicar a la totalitat dels estudis reglats i, en el cas
d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma de diversos superin
l’import de 500 €.
L’alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en tres terminis de quantia similar :
- Primer pagament: corresponent al 34% de l’import de la matrícula.
- Segon pagament: corresponent al 33% de l’import de la matrícula.
- Tercer pagament: corresponent al 33% de l’import de la matrícula.
Aquest fraccionament no comporta cap recàrrec d’interessos ni altres conceptes.
2. Les matrícules realitzades en període extraordinari a partir del 15 d’octubre hauran
de fer-se efectives mitjançant pagament únic sense possibilitat de fraccionar.

Article 8. Terminis i forma de pagament
1. L’ingrés dels pagaments únics i del 1r termini del pagament fraccionat es realitzarà
mitjançant ingrés en el compte bancari del centre.
2. En el cas dels pagaments fraccionats, els ingressos del 2n i 3r termini s’han de fer
efectius mitjançant domiciliació bancària en el compte corrent al qual hagi autoritzat
l’obligat al pagament.
3. El terminis per fer efectius els pagaments seran els següents per al curs 2020-2021:
•

Pagament únic i primer termini del pagament fraccionat:
o

Escoles i Conservatoris de Música: des del moment en què es matricula
l’alumnat i fins al 21 de setembre de 2020.
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El pagament únic ha de realitzar-se en el moment d’efectuar la matrícula i, per al curs
2020-2021, fins al període establert a l’article 8 d’aquesta norma. S’aplicarà una
bonificació del 3% sobre el total del preu que correspongui en el cas d’estudis reglats i,
en el cas d’estudis no reglats, als programes que per si sols o en la suma de diversos
superin l’import de 500 €.
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Modalitat pagament únic
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•

o

Escoles d’Art i Disseny: des del moment en què es matricula l’alumnat i fins
al 9 d’octubre de 2020.

4- Pagament fraccionat
2n termini: 15 de desembre
3r termini: 15 de març

4. La forma de pagament de les matrícules realitzades a partir del 15 d’octubre serà el
pagament únic sense possibilitat de fraccionament.
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5. Un cop iniciat el curs acadèmic la baixa de l’alumne no suposarà l’anul·lació de
l’obligació de pagar l’import sencer de la matrícula i es cobraran el 2n i 3r terminis si
l’alumne ha triat l’opció de pagament fraccionat, llevat dels casos regulats en aquesta
norma.
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o
o
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ANNEX
1. PROVA D’ACCÉS A L’ENSENYAMENT DE GRAU PROFESSIONAL ALS
CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ
1. Quantia i meritació

2. Bonificacions i reduccions
1. Famílies nombroses
De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa tindran les
reduccions següents:
Categories família
nombrosa

Reduccions

General

50% import de la
matrícula

Especial

100% import de la
matrícula

2. Famílies monoparentals
De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, els
alumnes que acreditin ser membres de família monoparental els serà d’aplicació les
bonificacions següents:
Categories família
monoparental

Reduccions

General

50% import de la
matrícula

Especial

100% import de la
matrícula
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No s’admetrà cap supòsit de devolució del preu abonat.
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El preu s'haurà de fer efectiu en el moment de formalitzar la sol·licitud per realitzar
l'examen d'accés a l'ensenyament de música de grau professional.

| https://dipta.cat/ebop/

El dret d’examen d’accés al grau d’ensenyament professional als conservatoris de
música de la Diputació de Tarragona és de 105,00 €.

3. Persones discapacitades

Mínim 33%

100% import de la
matrícula

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies, acompanyada
del DNI o NIE.
4. Víctimes del terrorisme
D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així
com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:
- 100% import de la matrícula
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjuntar també el llibre de família.
5. Víctimes de violència de gènere i els seus fills
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills
dependents, es poden acollir a l’exempció següent:
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan
estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar
l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència
condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de
família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits
ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un
certificat de l’ordre de protecció.
Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui
l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es
dicti l’ordre de protecció.
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Reduccions
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Grau de discapacitat
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De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, els alumnes amb un grau mínim de discapacitat del 33% els serà
d’aplicació la bonificació següent:

2. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS QUE S’IMPARTEIXEN A LES ESCOLES DE MÚSICA I
CONSERVATORIS DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
1. Meritació

Matrícula fins el dia 30/10 el 89% de l’import
Matrícula fins el dia 30/11 el 78% de l’import
Matrícula fins el dia 19/12 el 67% de l’import

2. Bonificacions i reduccions
2. A) Ensenyaments reglats
2.A.1. Famílies nombroses
De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa tindran les
reduccions següents:
Categories família
nombrosa

Reduccions

General

50% import de la
matrícula

Especial

100% import de la
matrícula

2.A.2 Famílies monoparentals
De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, els
alumnes que acreditin ser membres de família monoparental els serà d’aplicació les
bonificacions següents:
Categories família
monoparental

Reduccions

General

50% import de la
matrícula

Especial

100% import de la
matrícula
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•
•
•
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Els alumnes que es matriculin en el període de matrícula oberta hauran de pagar la
part proporcional de l’import de la matrícula a raó de:
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L’obligació de pagar el preu públic es produeix quan es formalitza la matrícula a cada
un dels serveis o activitats.

2.A.3. Persones discapacitades

Mínim 33%

100% import de la
matrícula

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies, acompanyada
del DNI o NIE.
2.A.4. Víctimes del terrorisme
D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així
com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de família.

2.A.5. Víctimes de violència de gènere i els seus fills
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills
dependents, es poden acollir a l’exempció següent:
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan
estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar
l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència
condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de
família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits
ha de tenir una vigència màxima d’1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un
certificat de l’ordre de protecció.
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Reduccions
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Grau de discapacitat
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De conformitat amb l’article 18 del text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, els serà d’aplicació la bonificació següent:

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui
l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es
dicti l’ordre de protecció.
2.A.6. Personal de la de Diputació Tarragona

Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris que
tinguin una qualificació de matrícula d’honor en una assignatura del programa de grau
professional, en el mateix curs escolar, tindran una reducció del 75% de l’import de la
matrícula del curs següent, corresponent a la mateixa assignatura.
2.A.8. Qualificació mitjana igual o superior a 9
Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris que
tinguin una qualificació mitjana igual o superior a 9 en les assignatures de llenguatge i
instrument, tindran una reducció del 60% en l’import de la matrícula del següent curs,
corresponent a les mateixes assignatures o equivalents.
No es poden aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne dels punts 2.A.1 al
2.A.5. Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció, aquestes s’aplicaran de
forma acumulativa, és a dir, un cop aplicada la primera bonificació sobre l’import
resultant s’aplicarà la segona bonificació, per exemple dues bonificacions del 50%
equivalen a la reducció del 75% del preu públic a satisfer.

2.B) Ensenyaments no reglats
2.B.1 Persones discapacitades
De conformitat amb l’article 18 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, els serà d’aplicació la exempció següent:
Grau de discapacitat

Reduccions

Mínim 33%

100% import de la
matrícula
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Els alumnes de l’ensenyament de grau professional de música dels Conservatoris que
assoleixin la qualificació de matrícula d’honor al curs complet, tindran una reducció del
100% de l’import satisfet de la matrícula que s’aplicarà a la matrícula del curs següent.
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2.A.7. Matrícula d’Honor
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El personal funcionari i el personal contractat de la Diputació de Tarragona així com
llurs fills i el personal jubilat de la Diputació de Tarragona tindran dret a una reducció
del 50% de l’import de la matrícula.

2.B.2 Víctimes del terrorisme
D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així
com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de família.
2.B.3 Víctimes de violència de gènere i els seus fills
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills
dependents, es poden acollir a l’exempció següent:
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan
estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar
l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència
condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de
família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits
ha de tenir una vigència màxima d1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un
certificat de l’ordre de protecció.
Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui
l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es
dicti l’ordre de protecció.

3. Devolucions de matrícula
L’alumne que no pugui continuar els seus estudis podrà sol·licitar la devolució de la
matrícula d’acord amb els requisits que s’estableixen en aquesta norma.
Per poder fer efectiva la devolució sol·licitada, caldrà estar al corrent de pagament de
la regularització que correspongui.
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Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies, acompanyada
del DNI o NIE.

1. Devolució per causes imputables al centre
a) Estudis reglats
•

Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al
centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació.

•

Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al
centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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2. Devolució per interès personal
Els alumnes que vulguin sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per interès personal han
de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en el qual han formalitzat la
matrícula. Els terminis de presentació i efectes son els següents:
a) Estudis reglats
•

Del 90% quan la sol·licitud es presenti després d’efectuar la matrícula i abans
de l’inici del curs acadèmic, previ informe de la direcció del centre en què
s’argumenti si la plaça s’ha pogut cobrir o no i l’aprovació per l’òrgan competent.

•

Del 50% quan la sol·licitud es presenti a la secretaria del centre en el període
de matrícula oberta establert en el calendari de prescripcions i matriculació, i
sempre que es pugui cobrir la plaça escolar dins de la mateixa especialitat de la
qual l’alumne és baixa.

b) Estudis no reglats
•

No es retornarà l’import de la matrícula

3. Devolució per causes personals i extraordinàries i per malaltia greu
L’alumnat que hagi de sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per causes personals i
extraordinàries i per malaltia greu han de presentar la sol·licitud a la secretaria del
centre en el qual han formalitzat la matrícula. Els terminis de presentació i efectes son
els següents:
A) Estudis reglats
•

Del 66% (equivalent al 2n i 3r termini de matrícula) quan la sol·licitud de baixa
es presenti un cop iniciat el curs acadèmic i fins el 31 de desembre de l’any en
curs i per causes personals extraordinàries i sobrevingudes del propi alumne,
suficientment motivades i justificades i per malaltia greu.
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b) Estudis no reglats

En el cas de malaltia greu o incident d’extrema gravetat, s’ha d’adjuntar amb la
sol·licitud de baixa el certificat mèdic oficial amb la data d’inici de la malaltia o
l’incident d’extrema gravetat i el període previst de convalescència.
B) Estudis no reglats
No es retornarà l’import de la matrícula

4. Tarifes
4.1 ESCOLES DE MÚSICA (Estudis reglats)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Escola de música:
Programa de Sensibilització ..................................... 360,94 €
Programa d’Iniciació ................................................. 472,13 €
Programa d'Aprenentatge Bàsic I ............................. 699,38 €
Programa d'Aprenentatge Bàsic II ............................ 699,38 €
Possibles Agrupacions del programa Aprenentatge Bàsic I
i programa Aprenentatge Bàsic II
- Agrupació de 30’ .................................................... 30,25 €
- Agrupació de 60’ .................................................... 58,08 €
- Agrupació de 90’ .................................................... 89,54 €
Programa d'aprenentatge avançat I.......................... 893,00 €
- Agrupació de 60’ .................................................... 48,00 €
- Agrupació de 90’ .................................................... 74,00 €
- Agrupació de 120’ .................................................. 99,00 €
Programa d'aprenentatge avançat II......................... 924,00 €
- Agrupació de 60’ .................................................... 48,00 €
- Agrupació de 90’ .................................................... 74,00 €
- Agrupació de 120’ .................................................. 99,00 €
Programa d'aprenentatge avançat III........................ 924,00 €
- Agrupació de 60’ .................................................... 48,00 €
- Agrupació de 90’ .................................................... 74,00 €
- Agrupació de 120’ .................................................. 99,00 €
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•

Programa de preparació a la prova d’accés ............. 924,00 €
- Agrupació de 60’ .................................................... 48,00 €
- Agrupació de 90’ .................................................... 74,00 €
- Agrupació de 120’ .................................................. 99,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Aprenentatge Bàsic ................................................ 431,00 €
- Aprenentatge Avançat ............................................ 861,00 €

4.2 ALTRES PROGRAMES DE MÚSICA (no reglats)
- Programa d'aprofundiment.......................................591,00 €
- Curs pont de cant 30’ ............................................ 495,00 €
- Curs pont de cant 60’ ............................................. 989,00 €
- Aula Suzuki ........................................................... 992,00 €
- Tallers: Cost hora ................................................... 4,00 €
- Tallers anuals d’1h/setmana .................................. 140,00 €
- Tallers anuals d’1h 30 minuts...................................210,00 €
- Tallers anuals d’2h/setmana .................................. 279,00 €
- Tallers d’instrument de 30’ ................................... 455,00 €
- Tallers d’instruments de 60’ .................................. 925,00 €

4.3 CONSERVATORIS DE MÚSICA
Grau professional de Música
- Instrument / Cant.................................................... 796,00 €
- Música de Cambra ................................................. 266,00 €
- Acompanyament .................................................... 318,00 €
- Col·lectives obligatòries ......................................... 80,00 €
Optatives
- Col·lectives ............................................................ 80,00 €
Individuals:
- Individuals de 15 hores .......................................... 318,00 €
- Individuals de 30 hores .......................................... 636,00 €
- Música de Cambra ................................................. 266,00 €
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Segon instrument

Segona especialitat instrumental
(alumnes que simultàniament cursen una segona especialitat)
- Instrument / Cant.................................................... 927,00 €
- Música de Cambra ................................................. 386,00 €
- Acompanyament .................................................... 463,00 €
- Col·lectives obligatòries ......................................... 93,00 €

Col·lectives .............................................................. 93,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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- Individuals:
- Individuals de 15 hores .......................................... 455,00 €
- Individuals de 30 hores .......................................... 925,00 €
- Música de Cambra ................................................. 386,00 €

3. PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENTS
ARTÍSITICS QUE S’IMPARTEIXEN A LES ESCOLES D’ART I DISSENY I EL
TALLER D’ART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A VALLS
1. Meritació
L’obligació de pagar el preu públic es produeix quan es formalitza la matriculació a
cada un dels serveis o activitats.

2. Bonificacions i reduccions
2.A) Ensenyaments reglats
2.A.1. Famílies nombroses
De conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies
nombroses, els alumnes que acreditin ser membres de família nombrosa tindran les
reduccions següents:
Categories família
nombrosa
General
Especial

Reduccions
50% import de la
matrícula
100% import de la
matrícula
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Optatives

2.A.2. Famílies monoparentals
De conformitat amb la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, i el Decret
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de l’esmentada llei, els
alumnes que acreditin ser membres de família monoparental els serà d’aplicació les
bonificacions següents:
Categories família
monoparental

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Especial

50% import de la
matrícula
100% import de la
matrícula

2.A.3. Persones discapacitades
De conformitat amb l’article 18 el text refós de la Llei general de drets de les persones
amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre,
Grau de discapacitat

Reduccions

Mínim 33%

100% import de la
matrícula

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Família, acompanyada del
DNI o NIE.

2.A.4. Víctimes del terrorisme
D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així
com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de família.
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General

Reduccions

2.A.5. Víctimes de violència de gènere i els seus fills
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills
dependents, es poden acollir a l’exempció següent:
100% import de la matrícula

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan
estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar
l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència
condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de
família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits
ha de tenir una vigència màxima d1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un
certificat de l’ordre de protecció.
Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui
l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es
dicti l’ordre de protecció.
2.A.6. Persones joves extutelades
D’acord amb article 3.1 apartat l) de la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i
qualificació professionals, una de les finalitats del sistema de formació i qualificació
professionals és la de promoure l’acció positiva a favor de joves extutelats, per afavorir
i facilitar la transició d’aquests joves entre la formació i el mercat de treball, per aquest
motiu es troben exemptes de pagament dels preu públic:
•

Les persones menors tutelades o persones extutelades de 21 anys d’edat.
La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita mitjançant un
certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la
Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

2.A.7. Matrícula d’honor en el batxillerat o premi extraordinari de batxillerat
Les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula
d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat estan exemptes de
pagament del preu públic corresponent al primer curs dels cicles de grau superior, tant
si es fa per curs complet com per matrícula parcial.
2.A.8. Personal de la de Diputació Tarragona
El personal funcionari i el personal contractat de la Diputació de Tarragona així com
llurs fills i el personal jubilat de la Diputació de Tarragona tindran dret a una reducció
del 50% de l’import de la matrícula.
2.A.9. Matrícula d’Honor
1. Els alumnes de cicles formatius - que assoleixin la qualificació de matrícula d’honor
al curs complet, tindran una reducció del 100% de l’import satisfet de la matrícula que
s’aplicarà a la matrícula del curs següent.
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•

2. Els alumnes de cicles formatius que tinguin una qualificació de matrícula d’honor en
un mòdul del programa de cicles, tindran una reducció del 75 % en l’import de la
matrícula del mateix mòdul o equivalent del curs següent.

Els alumnes de cicles formatius que tinguin una qualificació mitjana de tot el curs, igual
o superior a 9, tindran una reducció del 60 % en l’import de la matrícula del següent
curs.
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2.A.11. Exalumnes de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació
Els exalumnes que hagin cursat i superat un cicle formatiu oficial en alguna de les
Escoles d’Art i Disseny de la Diputació i en vulguin dur a terme un altre, tindran una
bonificació del 15% en el preu públic que correspongui a les matèries que es matriculi.
2.A.12. No es poden aplicar més de dues reduccions a un mateix alumne dels punts
2.A.1 al 2.A.5. Quan a un alumne li correspongui més d’una reducció, aquestes
s’aplicaran de forma acumulativa, és a dir, un cop aplicada la primera bonificació sobre
l’import resultant s’aplicarà la segona bonificació, per exemple dues bonificacions del
50% equivalen a la reducció del 75% del preu públic a satisfer.

B) Ensenyaments no reglats
B.1. Persones discapacitades
De conformitat amb l’article 18 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social
Grau de discapacitat

Reduccions

Mínim 33%

100% import de la
matrícula

Aquesta condició s’acredita amb el certificat de discapacitat de la persona que al·legui
aquesta condició expedit pel Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos per
l’ICAM -Institut Català d’Avaluacions Mèdiques- o pels organismes competents d’altres
comunitats autònomes). També es pot acreditar amb la targeta acreditativa de la
discapacitat emesa pel Departament Treball, Afers Socials i Família, acompanyada del
DNI o NIE.
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2.A.10. Qualificació mitjana igual o superior a 9

B.2. Víctimes del terrorisme
D’acord la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les
víctimes del terrorisme, les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes , així
com el cònjuge i els fills es pot acollir a l’exempció següent:
100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’ha d’adjunta també el llibre de família.
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B.3. Víctimes de violència de gènere i els seus fills
Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills
dependents, es poden acollir a l’exempció següent :
•

100% import de la matrícula

Aquesta condició s’acredita presentant l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan
estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar
l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan estigui en vigor, o bé per la sentència
condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre de protecció (així com el llibre de
família en el cas dels fills dependents). La data d’expedició dels documents requerits
ha de tenir una vigència màxima d1 any. En cas contrari, l’alumne ha de demanar un
certificat de l’ordre de protecció.
Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui
l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es
dicti l’ordre de protecció.

3. Devolucions de matrícula
1. Devolució per causes imputables al centre
A) Estudis reglats
•

Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament
al centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació.

B) Estudis no reglats
•

Del 100% quan el servei no es presti per causes imputables exclusivament al
centre educatiu, el centre actuarà d’ofici i tramitarà l’anul·lació.
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•

2. Devolució per interès personal
Els alumnes que vulguin sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per interès personal han
de presentar la sol·licitud a la secretaria del centre en el qual han formalitzat la
matrícula. Els terminis de presentació i efectes son els següents:

•

Del 90% quan la sol·licitud es presenti després d’efectuar la matrícula i
abans de l’inici del curs acadèmic, previ informe de la direcció del centre en
què s’argumenti si la plaça s’ha pogut cobrir o no i l’aprovació per l’òrgan
competent.
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B) Estudis no reglats
•

No es retornarà l’import de la matrícula

3. Devolució per causes personals i extraordinàries i per malaltia greu
L’alumnat que hagi de sol·licitar l’anul·lació de la matrícula per causes personals i
extraordinàries i per malaltia greu han de presentar la sol·licitud a la secretaria del
centre en el qual han formalitzat la matrícula. Els terminis de presentació i efectes son
els següents:
A) Estudis reglats
•

Del 66% (equivalent al 2n i 3r termini de matrícula) quan la sol·licitud de
baixa es presenti un cop iniciat el curs acadèmic i fins el 31 de desembre de
l’any en curs i per causes personals extraordinàries i sobrevingudes del
propi alumne, suficientment motivades i justificades que l’impedeixin assistir
a classe com per exemple incompatibilitat d’horaris per haver-se incorporat
al mercat laboral, per haver obtingut plaça per cursar estudis superiors en la
convocatòria de setembre, per malaltia greu i altres que per la gravetat de
les circumstàncies es puguin tenir en consideració.

En el cas de malaltia greu o inicident d’extrema gravetat, s’ha d’adjuntar amb la
sol·licitud de baixa el certificat mèdic oficial amb la data d’inici de la malaltia o
inicident d’extrema gravetat i el període previst de convalescència.
B) Estudis no reglats
•

No es retornarà l’import de la matrícula
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A) Estudis reglats

4. Tarifes
1. ESTUDIS REGLATS
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Primer curs

Mòdul

T/P

H.

Taller de joieria 1

P

300

368,00 €

Modelat i maquetisme

P

120

147,00 €

Història de l'orfebreria

T

90

105,00 €

Dibuix artístic i color

T

150

179,00 €

Dibuix tècnic I

P

60

72,00 €

120
840

147,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Projectes de joieria 1

P
Hores totals dels mòduls

PREU total
CFGS JOIERIA ARTÍSTICA (LOGSE)

PREU

1.018,00 €

Segon curs

Mòdul

T/P

H.

Taller de joieria 2

P

300

399,00 €

Anàlisi de l'obra artística

T

120

163,00 €

Formació i orientació laboral

T

60

80,00 €

Disseny assistit per ordinador

P

120

158,00 €

Dibuix tècnic 2

P

30

Projectes de joieria 2

P
210
Hores totals dels mòduls 840
Taxa total

CFGS ARTS APLICADES AL MUR (LOGSE)
Mòdul

PREU

42,00 €
284,00 €
1.126,00 €

Primer curs
T/P

H.

PREU

Història de les arts del mur

T

60

79,00 €

Taller de revestiments

P

180

226,00 €

Taller de pintura ornamental

P

120

152,00 €

Expressions d'avantguarda 1

T

60

76,00 €

Dibuix i projectes 1

P

180

226,00 €

Mitjans audiovisuals 1

P

60

76,00 €

Expressió del llenguatge pictòric 1

P
180
Hores totals dels mòduls 840
PREU total

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 13/05/2020 a les 19:16:52

226,00 €
1.061,00 €

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona | Data 19-05-2020 | CVE 2020-02755 | Pàg. 20-35 | https://dipta.cat/ebop/

CFGS JOIERIA ARTÍSTICA (LOGSE)

Mòdul

T/P

H.

Dibuix i projectes 2

P

60

74,00 €

Expressió del llenguatge pictòric 2

P

240

289,00 €

Formació i orientació laboral

T

60

74,00 €

Metodologia i gestió de l'obra

T

90

109,00 €

Història de les arts contemporànies

T

60

74,00 €

Mitjans audiovisuals 2

P

60

74,00 €

Expressions d'avantguarda 2

P

150

184,00 €

Taller de vitralls

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Segon curs

P
120
Hores totals dels mòduls 840
PREU total

CFGS PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES /
ARQUITECTURA EFÍMERA (LOGSE)
Mòdul / Assignatures
M1 Història de l'Arquitectura i el seu entorn ambiental

H.

T

60
60

63,00 €

T/P

90

100,00 €

90

100,00 €

150
90

158,00 €
95,00 €

60

63,00 €

T/P

Sistemes de representació
M5 Expressió Volumètrica

1.020,00 €

T/P

Dibuix Artístic
M4 Dibuix Tècnic
Dibuix Tècnic

142,00 €

Primer curs

Història de l'Arquitectura i el seu entorn ambiental
M3 Dibuix Artístic

PREU

P

PREU
63,00 €

120

132,00 €

Volum

52

58,00 €

Maquetes i prototips

68

74,00 €

270

293,00 €

Introducció al projecte

150

163 ,00€

Anàlisi projectual

52

56,00 €

CAD (I)

68

74,00 €

M7 Projectes

P

M9 Tecnologia i Sistemes Constructius

120

136,00 €

Materials

T

60

68,00 €

Construcció (I)

30

34,00 €

Instal·lacions (I)

30

34,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

30

32,00 €

30

32,00 €

M6 Mitjans informàtics i audiovisuals (I)

P

Mitjans informàtics i audiovisuals (I)
M12 Formació i Orientació Laboral (I)

T

Formació i Orientació Laboral (I)
Hores totals dels mòduls

900

PREU total
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CFGS ARTS APLICADES AL MUR (LOGSE)

Mòdul / Assignatures
M2 Història de l'Interiorisme

Segon curs
T/P

H.

T

60

63,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

Història de l'Interiorisme
M6 Mitjans Informàtics i Audiovisuals (II)

P

Mitjans Informàtics i Audiovisuals (II)
M8 Projectes: Projectes i direcció d'obres

390

426,00 €

Projectes

180

195,00 €

Anàlisi de les formes visuals

60

65,00 €

Eines projectuals

60

65,00 €

CAD (II)

90

101,00 €

270

295,00 €

Construcció (II)

168

184,00 €

Estratègia i gestió

68

74,00 €

Instal.lacions (II)

34

37,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

M10 Tec.i Sist. Cons: Proj. i Dir. Obres

P

PREU

T

M11 Programació d'Obres

T

Programació d'Obres
M12 Formació i Orientació Laboral (II)
Formació i Orientació Laboral (II)

T

90

95,00 €

90

95,00 €

30

34,00 €

30
Hores totals dels mòduls 900
PREU total

CFGS ARQUITECTURA EFÍMERA (LOGSE)
Mòdul / Assignatures

34,00 €
976,00 €

Segon curs
T/P

H.

T

60

63,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

390

428,00 €

Projectes

120

194,00 €

Fonaments del projecte

120

6700 €

Eines projectuals

60

67,00 €

CAD (II)

90

100,00 €

270

295,00 €

Tecnologia i Sistemes Constructius

180

200,00 €

Taller d'imatge

90

95,00 €

90

95,00 €

90

95,00 €

30

32,00 €

M2 Història de l'arquitectura efímera
Història de l'arquitectura efímera
M6 Mitjans Informàtics i Audiovisuals (II)

P

Mitjans Informàtics i Audiovisuals (II)
M8 Projectes: Arquitectura efímera

P

M10 Tec.i Sist. Cons: Arquitectura efímera

M11 Teoria de la imatge publicitària

T

T

Teoria de la imatge publicitària
M12 Formació i Orientació Laboral (II)
Formació i Orientació Laboral (II)

T

30
Hores totals dels mòduls 900
PREU total
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CFGS PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES (LOGSE)

Mòdul / Unitats formatives
Projectes d'Il·lustració 1

Primer curs
T/P

H.

P

180

254,00 €

UF1 Introducció als projectes d'il·lustració

54

75,00 €

UF2 Àmbits de la il·lustració

126

179,00 €

90

127,00 €

UF1 Esbós: element constructiu i creatiu

36

53,00 €

UF2.1 Figura humana i en moviment

27

37,00 €

Dibuix aplicat a la il·lustració 1

P

UF3.1 Figura humana i animal: l'expressivitat
Fonaments de la representació i l'expressió visual
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

PREU

T/P

UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa

27

37,00 €

90

126,00 €

30

42,00 €

30

42,00 €

30

42,00 €

90

127,00 €

UF1 Llenguatge fotogràfic

14

21,00 €

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

38

53,00 €

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

38

53,00 €

90

126,00 €

13

21,00 €

77

105,00 €

90

127,00 €

UF1 Introducció als mitjans informàtics

14

21,00 €

UF2 Tractament de la imatge bitmap

36

53,00 €

UF3 Tractament de la imatge vectorial

40

53,00 €

90

126,00 €

45

63,00 €

45

63,00 €

60

84,00 €

60

84,00 €

60

85,00 €

UF1 Introducció als sistemes de representació

12

17,00 €

UF2 Sistemes de representació dièdric

24

34,00 €

UF3 Sistema de representació axonomètric
Hores totals dels mòduls

24
840

34,00 €

Fotografia

P

Història de la il·lustració 1
UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves
manifestacions: la il·lustració
UF2 Història de la il·lustració: antecedents, evolució i
actualitat

T

Mitjans informàtics 1

P

Tècniques d'expressió gràfica 1

P

UF1 Suports, eines i materials per a l'expressió gràfica
UF2 Ús i aplicació comunicativa i expressiva en el dibuix
i el color
Teoria de la imatge

T

UF1 Teoria de la imatge
Representació espacial aplicada 1

T/P

PREU total
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CFGS IL·LUSTRACIÓ (LOE)

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

PREU

P

60

64,00 €

UF2.2 Figura humana i en moviment

12

13,00 €

UF3.2 Figura humana i animal: l'expressivitat

12

13,00 €

UF4 Espai: Paisatge natural i urbà

36

38,00 €

120

137,00 €

120

137,00 €

60

63,00 €

Dibuix aplicat a la il·lustració 2

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Segon curs

Tècniques d'expressió gràfica 2
UF3 Maneig i experimentació amb les tècniques
d'expressió gràfica

P

Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny : les
propietats essencials

T

UF2 Incorporació al treball : el procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi.
Tècniques gràfiques tradicionals

P

20

21,00 €

20

21,00 €

20

21,00 €

90

106,00 €

UF1 Tècniques d'impressió tradicional en relleu

30

35,00 €

UF2 Tècniques d'impressió tradicional al buit

30

35,00 €

UF3 Tècniques d'impressió tradicional en pla i tamís

30

36,00 €

60

64,00 €

Producció gràfica industrial
UF1 Anàlisi i preparació d'arxius per a la producció
gràfica

T/P

14

16,00 €

UF2 Materials, suports i sistemes d'impressió

32

32,00 €

UF3 Acabats, post-impressió i control de qualitat

14

16,00 €

90

105,00 €

90

105,00 €

Projecte integrat

P

UF1 Projecte integrat
Projectes d'il·lustració 2

300

339,00 €

UF3 Mitjans, suports i formats per a la il·lustració

270

305,00 €

UF4 Anàlisi i presentació dels projectes d'il·lustració

30

34,00 €

60

63,00 €

UF4 Sistema de representació cònic

40

42,00 €

UF5 Sistema de representació cònic. Il·luminació
Hores totals dels mòduls

20
840

21,00 €

Representació espacial aplicada 2

P

T/P

PREU total

CFGS GRÀFICA PUBLICITÀRIA (LOE)

941,00 €
Primer curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

PREU

Fonaments de la representació i l'expressió visual
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició

T/P

90

106,00 €

30

32,00€

30

32,00€

30

42,00€

150

179,00 €

UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa
Fonaments del disseny gràfic
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CFGS IL·LUSTRACIÓ (LOE)

UF2 Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica
UF3 El projecte de disseny gràfic. El procés creatiu.
Procés projectual i metodologia
Història de la imatge publicitària
UF1 Comunicació visual i les seves manifestacions: La
imatge publicitària
UF2 Història de la imatge publicitària: Antecedents,
evolució i actualitat

T

Teoria de la imatge

T

UF1 Teoria de la imatge

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Fotografia

P

50

58,00€

50

58,00€

50

63,00€

90

105,00 €

14

16,00 €

76

89,00€

60

71,00 €

60

71,00€

90

105,00 €

UF1 Llenguatge fotogràfic

14

21,00€

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

38

42,00€

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

38

42,00€

90

105,00 €

UF1 Introducció als mitjans informàtics

14

16,00€

UF2 Tractament de la imatge bitmap

36

42,00€

UF3 Tractament de la imatge vectorial

40

47,00€

180

210,00 €

20

21,00€

25

32,00€

59

68,00€

76

89,00 €

90

105,00 €

UF1 Evolució històrica de la tipografia

18

21,00 €

UF2 Signe tipogràfic

32

37,00 €

UF3 Aplicació tipogràfica

40
840

47,00€

Mitjans informàtics

P

Projectes de gràfica publicitària 1

P

UF1 Introducció als projectes de gràfica publicitària
UF2 El disseny gràfic i la comunicació visual en la
gràfica publicitària
UF3.1 Àmbits d'aplicació de la comunicació gràfica. La
gràfica publicitària
UF5 Tipografia, sistemes i organització de la informació.
La tipografia en la gràfica publicitària
Tipografia 1

P

Hores totals dels mòduls

PREU total

CFGS GRÀFICA PUBLICITÀRIA (LOE)
Mòdul / Unitats formatives
Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les
propietats essencials

986,00 €

Segon curs
T/P

H.

T

60

PREU
80,00 €

20

26,00 €

20

26,00 €

20

28,00 €

90

121,00 €

UF1 Publicitat: comunicació i persuasió

59

79,00 €

UF2 Introducció al màrqueting aplicat a la publicitat

31

42,00 €

UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi
Teoria de la publicitat i marketing
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UF1 Comunicació visual i disseny. Semiòtica del
disseny gràfic

P

UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius
UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual
Projectes de gràfica publicitària 2
UF3.2 Àmbits d'aplicació de la comunicació gràfica. La
gràfica publicitària
UF4 Identitat i comunicació. Sistemes gràfics en la
gràfica publicitària
UF6 Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica
publicitària

P

Projecte integrat

P

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

UF1 Projecte integrat
Tipografia 2

P

UF4 Usos tipogràfics i creació d'alfabets
Hores totals dels mòduls

180

242,00 €

18

21,00 €

46

63,00 €

58

79,00 €

58

79,00 €

330

441,00 €

149

200,00 €

145

194,00 €

36

47,00 €

90

121,00 €

90

121,00 €

90

121,00 €

90
840

121,00 €

PREU total
CFGS ANIMACIÓ (LOE)

1.126,00 €

Primer curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

Fonaments de la representació i l'expressió visual
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició

T/P

90

126,00 €

30

42,00 €

30

42,00 €

30

42,00 €

90

127,00 €

UF1 Introducció als mitjans informàtics

14

21,00 €

UF2 Tractament de la imatge bitmap

36

53,00 €

UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa
Mitjans informàtics

P

UF3 Tractament de la imatge vectorial

PREU

40

53,00 €

90

127,00 €

UF1 Llenguatge fotogràfic

14

21,00 €

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

38

53,00 €

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

38

53,00 €

90

126,00 €

14

21,00 €

76

105,00 €

180

254,00 €

23

32,00 €

Fotografia

P

Història de l'animació
UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves
manifestacions: l'animació
UF2 Història de l'animació: antecedents, evolució i
actualitat

T

Projectes d'animació 1

P

UF1 Introducció als projectes d'animació
UF2.1 Desenvolupament dels projectes. Preproducció

31

42,00 €

UF3.1 Desenvolupament dels projectes. Producció

67

95,00 €

UF4.1 Desenvolupament dels projectes. Postproducció

41

59,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Llenguatge i tecnologia audiovisual

Tècniques d'animació 1

120

168,00 €

60

84,00 €

UF2 Animació digital 2D

60

84,00 €

90

127,00 €

15

21,00 €

23

32,00 €

26

37,00 €

26

37,00 €

90

126,00 €

UF1 Esbós: element constructiu i creatiu

30

42,00 €

UF2.1 Figura humana i en moviment

30

42,00 €

UF3.1 Figura humana i animal: l'expressivitat
Hores totals dels mòduls

30
840

42,00 €

P

UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
UF2.1 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius
UF3.1 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4.1 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual
Dibuix aplicat a la l'animació 1

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

26,00 €

UF1 Animació tradicional 2D
Llenguatge i tecnologia audiovisual 1

P

18

P

PREU total

CFGS ANIMACIÓ (LOE)
Mòdul / Unitats formatives
Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les
propietats essencials

Segon curs
T/P

H.

T

60

63,00 €

20

21,00 €

20

21,00 €

20

21,00 €

150

169,00 €

32

32,00 €

UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi
Projectes d'animació 2

1.181,00 €

P

UF2.2 Desenvolupament dels projectes. Preproducció

PREU

UF3.2 Desenvolupament dels projectes. Producció

66

79,00 €

UF4.2 Desenvolupament dels projectes. Postproducció

40

42,00 €

UF5.2 Anàlisi i presentació dels projectes d'animació

12

16,00 €

90

106,00 €

26

32,00 €

32

37,00 €

32

37,00 €

240

264,00 €

UF3 Animació tradicional 3D

120

132,00 €

UF4 Animació digital 3D

120

132,00 €

90

105,00 €

90

105,00 €

60

64,00 €

12

11,00 €

Llenguatge i tecnologia audiovisual 2
UF2.2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius

P

UF3.2 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4.2 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual
Tècniques d'animació 2

Projecte integrat

P

P

UF1 Projecte integrat
Dibuix aplicat a l'animació 2
UF2.2 Figura humana i en moviment

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 13/05/2020 a les 19:16:52

P
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UF5.1 Anàlisi i presentació dels projectes d'animació

12

11,00 €

UF4 Espai: Paisatge natural i urbà

36

42,00 €

60

63,00 €

60

63,00 €

90

106,00 €

UF1 Principis de narratologia

13

16,00 €

UF2 Estructura narrativa

32

37,00 €

UF3 Iniciació al guionatge

45
840

53,00 €

Teoria de la imatge

T

UF1 Teoria de la imatge
Guió i estructura narrativa

T

Hores totals dels mòduls

PREU total
CFGS FOTOGRAFIA (LOE)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Mòdul / Unitats formatives
Història de la fotografia 1
UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves
manifestacions: la fotografia
UF2.1 Història de la fotografia: Antecedents, evolució i
actualitat

940,00

Primer curs
T/P

H.

T

60

77,00 €

11

14,00 €

49

63,00 €

60
60
90

77,00 €
77,00 €
116,00 €

30
30

37,00 €
37,00 €

30
90
14

42,00 €
117,00 €
21,00 €

24
26

32,00 €
32,00 €

26

32,00 €

Teoria de la imatge
T
UF1 Teoria de la imatge
Fonaments de la representació i l'expressió visual
T/P
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició
UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa
Llenguatge i tecnologia audiovisual 1
P
UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
UF2.1 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius
UF3.1 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4.1 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual

PREU

Mitjans informàtics
UF1 Introducció als mitjans informàtics
UF2 Tractament de la imatge bitmap
UF3 Tractament de la imatge vectorial

P

90
14
36
40

127,00 €
21,00 €
53,00 €
53,00 €

Projectes de fotografia 1
UF1 Introducció als projectes de fotografia
UF2 Desenvolupament dels projectes de fotografia 1
UF4 Anàlisi i presentació dels projectes de fotografia
Teoria fotogràfica 1
UF1 Llenguatge fotogràfic
UF2.1 Imatge fotogràfica

P

180
30
120
30
130
20
110

242,00 €
40,00 €
162,00 €
40,00 €
157,00 €
24,00 €
133,00 €

140
60
30

210,00 €
90,00 €
44,00 €

Tècnica fotogràfica 1
UF1 Captació de la imatge fotogràfica i fotometria 1
UF2 Captació de la imatge fotogràfica i fotometria 2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 13/05/2020 a les 19:16:52
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UF3.2 Figura humana i animal: l'expressivitat

UF3 Processament fotogràfic, flux de treball 1
UF5 Percepció visual i òptica fotogràfica 1
Hores totals dels mòduls

30
20
840

PREU total

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Mòdul / Unitats formatives

1.123,00 €

Segon curs
T/P

H.

Projecte integrat
UF1 Projecte integrat

P

90
90

95,00 €
95,00 €

Història de la fotografia 2
UF2.2 Història de la fotografia: Antecedents, evolució i
actualitat

T

30

32,00 €

30

32,00 €

Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les
propietats essencials

T

60

63,00 €

20

21,00 €

20

21,00 €

20

21,00 €

90

96,00 €

26

32,00 €

32

32,00 €

32

32,00 €

180

189,00 €

180

189,00 €

240

258,00 €

UF2.2 Imatge fotogràfica

100

107,00 €

UF3 Fotografia aplicada: de document a obra d'art

140

151,00 €

UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi
Llenguatge i tecnologia audiovisual 2
UF2.2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius

P

UF3.2 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4.2 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual
Projectes de fotografia 2

P

UF3 Desenvolupament dels projectes de fotografia
Teoria fotogràfica 2

Tècnica fotogràfica 2

T/P

P

PREU

150

158,00 €

UF4 Processament fotogràfic, flux de treball 2

110

116,00 €

UF6 Percepció visual i òptica fotogràfica 2
Hores totals dels mòduls

40
840

42,00 €

PREU total
CFGS GRÀFICA INTERACTIVA (LOE)

891,00 €

Primer curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

Fonaments de la representació i l'expressió visual
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició

T/P

90

106,00 €

30

32,00 €

30

32,00 €

30

42,00 €

90

105,00 €

14

16,00 €

UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa
Mitjans informàtics
UF1 Introducció als mitjans informàtics

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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CFGS FOTOGRAFIA (LOE)

44,00 €
32,00€

36

42,00 €

UF3 Tractament de la imatge vectorial

40

47,00 €

60

71,00 €

60

71,00 €

90

105,00 €

Teoria de la imatge

T

UF1 Teoria de la imatge

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Fotografia

P

UF1 Llenguatge fotogràfic

14

21,00 €

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

38

42,00 €

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

38

42,00 €

90

105,00 €

17

21,00 €

73

84,00 €

180

211,00 €

UF1 Introducció als projectes de gràfica interactiva

18

21,00 €

UF2 Estructura i planificació del disseny web
UF3.1 Metodologia i procediments. Disseny i producció
multimèdia

99

116,00 €

Història de la imatge audiovisual i multimèdia
UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves
manifestacions: la imatge audiovisual i multimèdia
UF2 Història de la imatge audiovisual i multimèdia:
Antecedents, evolució i actualitat

T

Projectes de gràfica interactiva 1

P

63

74,00 €

120

140,00 €

UF1 Evolució històrica de la tipografia

24

27,00 €

UF2 Signe tipogràfic

42

48,00 €

UF3 Aplicació tipogràfica

54

65,00 €

Recursos gràfics i tipogràfics

P

Llenguatge de programació 1

60

71,00 €

UF1 Conceptes bàsics de programació

T/P

18

21,00 €

UF2.1 Llenguatge de programació

42

50,00 €

60

71,00 €

Interfícies gràfiques d'usuari 1

P

UF1. Introducció al entorn gràfic

18

21,00 €

UF2.1 Interfície gràfica d'usuari

42
840

50,00 €

Hores totals dels mòduls

PREU total

CFGS GRÀFICA INTERACTIVA (LOE)
Mòdul / Unitats formatives
Llenguatge i tecnologia audiovisual

Segon curs
T/P

H.

P

180

247,00 €

18

26,00 €

46

63,00 €

58

79,00 €

58

79,00 €

60

78,00 €

20

26,00 €

20

26,00 €

20

26,00 €

UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos
expressius
UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
UF4 Tècniques i tecnologies de postproducció
audiovisual
Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les arts plàstiques i el disseny: les
propietats essencials
UF2 Incorporació al treball: el procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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UF2 Tractament de la imatge bitmap

P

90

121,00 €

90

121,00 €

P

270

362,00 €

176

236,00 €

62

84,00 €

32

42,00 €

120

160,00 €

UF2.2 Llenguatge de programació

72

97,00 €

UF3 Base de dades. Organització d'arxius

48

63,00 €

UF1 Projecte integrat
Projectes de gràfica interactiva 2
UF3.2 Metodologia i procediments. Disseny i producció
multimèdia
UF4 Desenvolupament de projectes. Noves plataformes
interactives
UF5 Anàlisi i presentació dels projectes de gràfica
interactiva
Llenguatge de programació 2

T/P

120

159,00 €

UF2.2 Interfície gràfica d'usuari

24

32,00 €

UF3 Sistemes perifèrics d'informació

12

16,00 €

UF4 Percepció i tècniques d'usabilitat

24

32,00 €

UF5 Interacció i aplicació gràfica

60
840

79,00 €

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

Interfícies gràfiques d'usuari 2

P

Hores totals dels mòduls

PREU total
CFGS GRÀFICA AUDIOVISUAL; PERFIL
PROFESSIONAL INFOGRAFIA 3D (LOE)

1.127,00 €

Primer curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

M1 Fonaments de la representació i l'expressió visual

T/P

132

PREU
148,00 €

UF1 Elements plàstics i visuals.

33

37,00 €

UF2 Llum i color.

33

37,00 €

UF3 Forma i espai.

66

74,00 €

99

110,00 €

15

21,00 €

M2 Mitjans informàtics

P

UF1 Introducció als mitjans informàtics
UF2 Tractament de la imatge bitmap

40

42,00 €

UF3 Tractament de la imatge vectorial

44

47,00 €

66

76,00 €

66

76,00 €

99

110,00 €

M3 Teoria de la imatge

T

UF1 Teoria de la imatge
M4 Fotografia

P

UF1 Llenguatge fotogràfic

15

16,00 €

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

42

47,00 €

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

42

47,00 €

99

111,00 €

UF1 Principis de narratologia

15

21,00 €

UF2 Estructura narrativa

34

37,00 €

UF3 Iniciació al guionatge

50

53,00 €

198

220,00 €

18

21,00 €

M9 Guió i estructura narrativa

M10 Llenguatge i tecnologia audiovisual
UF1 Introducció als Mitjans Audiovisuals

P

P

UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual

54

63,00 €

UF3 Tècniques de realització audiovisual

63

68,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Projecte integrat

M12 Tècniques 3D

P

63

68,00 €

198

221,00 €

UF1 Modelatge, materials i mapejats

85

95,00 €

UF2 Llums, cameres, rendres

20

21,00 €

UF3.Animació

60

68,00 €

33
891

37,00 €

UF4.Efectes especials
Hores totals dels mòduls

PREU total
CFGS GRÀFICA AUDIOVISUAL; PERFIL
PROFESSIONAL INFOGRAFIA 3D (LOE)
Mòdul / Unitats formatives

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

M5 Formació i orientació laboral

996,00 €

Segon curs
T/P

H.

T

66

PREU
87,00 €

UF1 Marc legal de les Arts Plàstiques i Disseny

22

29,00€

UF2 Incorporació al treball

22

29,00€

UF3 Empresa i iniciativa emprenedora

22

29,00€

99

132,00 €

M6 Història de la imatge audiovisual i multimèdia

T

UF1 Comunicació visual

15

21,00€

UF2 Història de la imatge audiovisual i multimèdia

84

111,00€

231

309,00 €

UF1 Introducció als projectes de gràfica audiovisual

20

27,00 €

UF2 Tecnologies específiques

60

79,00 €

M7 Projectes de gràfica audiovisual

P

UF3 Preproducció

20

27,00 €

UF4 Producció

111

149,00 €

UF5 Anàlisi i presentació

20

27,00€

99

132,00 €

99

132,00€

M8 Projecte integrat

P

UF1 Projecte integrat
M11 Recursos gràfics i tipogràfics

99

132,00€

UF1 Evolució històrica de la tipografia

20

26,00€

UF2 Signe gràfic i tipogràfic

35

47,00€

UF3 Aplicació tipogràfica

44

59,00€

169

226,00 €

M13 Postproducció infogràfica

T

P

UF1 Configuració i manteniment dels equips

25

34,00€

UF2 Realització de la postproducció

69

90,00€

UF3 Generació i introducció d'efectes

50

68,00€

UF4 Processos per a l'acabat i generació del màster

25

34,00€

99

134,00 €

66

90,00€

UF2 Desenvolupament d'aplicacions multimèdia

15

21,00 €

UF3 Simulació d'entorns multidispositiu
Hores totals dels mòduls

18
862

23,00€

M14 Programació i control de l'animació
UF1 Desenvolupament i programació d'aplicacions
multidispositiu

P

PREU total 1.152,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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UF4 Tècniques de postproducció audiovisual

Primer curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

M1 Fonaments de la representació i expressió visual
UF1 Elements plàstics i visuals. Morfologia i dinamisme
de la composició

T/P

99

111,00 €

33

37,00€

33

37,00€

UF2 Llum i color. Relacions. Valors simbòlics
UF3 Forma i espai. Anàlisi, representació i interpretació
creativa

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 2FD27B79CDD347448249706A2E09306F i data d'emissió 14/05/2020 a les 16:58:32

M2 Mitjans informàtics
UF1 Introducció als mitjans informàtics

P

PREU

33

37,00€

99

110,00 €

15

21,00€

UF2 Tractament de la imatge bitmap

40

42,00€

UF3 Tractament de la imatge vectorial

44

47,00€

66

76,00 €

66

76,00 €

99

110,00 €

M3 Teoria de la imatge
UF1 Teoria de la imatge

T

M4 Fotografia
UF1 Llenguatge fotogràfic

P

15

16,00 €

UF2 Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

42

47,00€

UF3 Fotografia aplicada a projectes de l'especialitat

42

47,00€

99

132,00 €

15

21,00€

84

111,00€

135

150,00 €

35

39,00€

65

72,00€

M6 Història de l’animació
UF1 Comunicació gràfica i visual i les seves
manifestacions: l’animació
UF2 Història de l’animació i el videojoc: antecedents,
evolució i actualitat

T

M9 Tècniques d’animació
UF1 Animació tradicional

P

UF2 Animació digital 2D
UF3 Animació digital 3D
M13 Llenguatge de programació
UF1 Conceptes bàsics de programació

T/P

UF2 Llenguatge de programació
UF3 Organització d’arxius. Programació orientada al
videojoc
M15 Tècniques 3D
UF1 Modelatge, materials i mapejats

P

35

39,00€

165

179,00 €

33

36,00€

70

76,00€

62

67,00€

136

151,00 €

83

93,00€

UF2 Llums, càmeres, renders i formats de sortida

20

21,00€

UF3 Efectes especials i físiques complexes
Hores totals dels mòduls

33
898

37,00€

PREU total
CFGS ANIMACIÓ, PERFIL PROFESSIONAL DE
VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS (LOE)

1.019,00 €

Segon curs

Mòdul / Unitats formatives

T/P

H.

PREU

M5 Formació i orientació laboral
UF1 Marc legal de les Arts Plàstiques i Disseny: les
propietats especials

T

66

87,00 €

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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CFGS ANIMACIÓ, PERFIL PROFESSIONAL DE
VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS (LOE)

22

29,00€

22

29,00€

200

268,00 €

20

27,00€

UF2 Desenvolupament dels projectes d’animació
UF3 Desenvolupament dels projectes d’animació
interactiva

56

74,00€

99

133,00€

UF4 Anàlisi i presentació dels projectes d’animació
M8 Projecte Integrat
UF1 Projectes integrat

25
99

34,00€
132,00 €

99

132,00€

102

117,00 €

18

21,00€

49

58,00€

M7 Projectes d’animació
UF1 Introducció als projectes d’animació

M1M10 Llenguatge i tecnologia audiovisual
UF1 Introducció als mitjans audiovisuals
UF2 Comunicació i llenguatge audiovisual: recursos
expressius

P

P
P

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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UF3 Tècniques i tecnologies de realització audiovisual
M11 Dibuix aplicat a l’animació
UF1 Figura humana i animal

P

UF2 Espai: paisatge natural i urbà
M12 Guió i estructura narrativa
UF1 Principis de narratologia

T/P

UF2 Estructura narrativa
M14 Projectes de videojocs i entorns virtuals
UF1 Desenvolupament dels projectes de videojocs

P

35

38,00€

130

170,00 €

65

85,00€

65

85,00€

60

70,00 €

15

21,00€

45

49,00€

165

221,00 €

66

86,00€

UF2 Anàlisi de projectes de videojocs

33

45,00€

UF3 Disseny de projectes de videojocs
UF4 Programació de projectes de videojocs
Hores totals dels mòduls

33
33
822

45,00€
45,00€

PREU total

PROJECTE FINAL DE CICLE:

1.065,00 €

PREU

Presentació projecte final
Utilització de les instal·lacions
Tutoria: I, individual

105,00 €

Pròrroga del projecte

105,00 €

2. ESTUDIS NO REGLATS
CURSOS MONOGRÀFICS: (Realitzats durant el curs escolar i dins la
programació.)
Amb professorat de plantilla, sense que suposi increment d’horari

PREU /HORA

Cursos monogràfics de menys de 20 hores
Cursos monogràfics de 21 a 200 hores

4,00 €
2,00 €

Cursos monogràfics de 201 a 500 hores

1,00 €
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UF2 Incorporació al treball: procés de cerca de feina
UF3 Empresa i iniciativa emprenedora: el treball per
compte propi
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Amb professorat extern:
Amb 15 alumnes mínim
Amb 10 alumnes mínim
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4,00 €
6,00 €

