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Curs de disseny Web Adobe Dreamweaver 
Durada aproximada: 70 hores 

Nivell: Mig 

 
Descripció dels cursos individuals 

Els mòduls o cursos individuals estan orientats a 

persones que vulguin aprendre una aplicació en 
concret. Són cursos específics, amb uns 
continguts ben definits i amb l’objectiu d’obtenir 
un nivell alt en una aplicació determinada. 

L’horari d’aquests mòduls és flexible i el número 
d’hores/setmana il·limitat. És l’estudiant qui 
decideix com vol formar-se i fins on vol arribar. La 
durada total del curs és aproximada i depèn de 
cada estudiant. 

Els estudiants que finalitzin qualsevol dels cursos 
individuals pot optar al diploma Ceina + Marca 
fabricant o al diploma oficial de la marca (sempre 

que existeixi al nostre país), prèvia superació d’un 
examen en ambdós casos. 

 

Què és el curs de Dreamweaver? 

En un món com l’actual, es fa necessari conèixer 

tots els mitjans existents per atrevir-nos a 
publicar les nostres pròpies pàgines d’informació 
per posar-les a l’abast de tot el món. 

Gràcies a aquesta eina, es poden desenvolupar 
llocs Web professionals i útils, amb un esforç 
relativament petit. Conèixer-la ens obrirà un nou 
camp de possibilitats, tant laborals com lúdiques 
que, de ben segur, ni ens imaginem. 

 

A qui va dirigit? 

Des dels dissenyadors gràfics, que volen oferir un 
nou producte als seus clients, als responsables de 
màrqueting de les empreses, que volen definir les 
seves estratègies de comunicació, passant pels 
estudiants, enginyers, responsables de personal, 
petits comerços, advocats, professionals lliberals 
o, simplement, usuaris domèstics que vulguin 
posar pàgines a Internet on expliquin les seves 
afeccions. Aquest programa els ofereix, a tots, un 
ampli ventall de possibilitats i una facilitat d’ús 
molt gran que farà que, en molt poc temps, 
puguin posar les seves idees a la xarxa. 

 

Objectius del curs 

Al llarg del curs l’alumne experimentarà les 

possibilitats d’aquest programa, així com l’ús de 
les utilitats que incorpora. S’hi veuen les opcions 
més habituals (crear pàgines, aplicar estils, colors 
i efectes als seus continguts, desar i recuperar...), 
però també d’altres més especialitzades (creació 
de vincles, tasques, arbres d’exploració, eines 
interactives, imatges...) i, a més, un repàs general 
a les eines més avançades (formularis, Applets de 
Java, publicació en servidors FTP...).

Horari del centre 

A CEINA és l'alumne qui decideix el número 
d'hores que vol dedicar a l'aprenentatge i els dies i 
hores que vol venir al centre. 

Obrim: 

 Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:00 
 

En inscriure's es fixa un horari inicial, que es podrà 
variar sempre que s’avisi a administració 24 hores 
abans del canvi. 

 

Tarifa de preus 

Cada persona és diferent i necessita un ritme 
diferent d'aprenentatge, per això: 

 No cobrem el curs per avançat 

 No fixem un mínim de temps obligatori per l’estudiant 
 L'alumne paga el curs en petites mensualitats 
 El preu varia segons núm. d'hores/setmana i mòdul 

 

Matrícula: 58,00 € 

Hores / Setmana Quota mensual 

2 hores setmanals 47,30 € al mes 

3 hores setmanals 70,95 € al mes 

4 hores setmanals 86,00 € al mes 

5 hores setmanals 107,50 € al mes 

  

Modalitat a distància Quota única 

Independent d’horari 125,00 €  

 

 El certificat d’assistència i aprofitament és gratuït 
 Cost de l’examen oficial a consultar 
 
Procés d’inscripció 

La persona queda inscrita a CEINA en el moment 
que facilita les seves dades personals i bancàries a 
secretaria, fixa l’horari inicial d’assistència, fa 
efectiu el pagament de la matrícula i signa el 
contracte d’alta al centre. 

Un alumne pot començar i acabar les classes en 
qualsevol moment de l’any. La normativa del 
centre està clarament especificada al contracte 
d’alta, que l’alumne accepta i signa en el moment 
de la inscripció. 


