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ANY ACADÈMIC
Un cop omplerta i firmada enviar la sol·licitud a info@iefc.cat amb el DNI | Passaport. 
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NORMATIVA MATRÍCULA

Barcelona, a         de      de   

NOM:               COGNOMS:    

El Graduat en fotografia té una durada de tres anys acadèmics al finalitzar el tercer curs i el projecte fi de graduat s’obté el diploma 
del graduat en fotografia, titulació pròpia de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, A.C.

ACCÉS
Cal tenir 18 anys o fer-los durant el primer any acadèmic (cal l’autorització de la persona amb pàtria potestat en el moment de la matrícula).

MATRICULACIÓ
El primer curs s’ha de matricular sencer.
A l’hora de formalitzar la inscripció cal indicar l’horari i/o grup de preferència.
Els alumnes que tinguin aprovat el curs, tenen reserva de plaça per la matrícula de curs sencer de l’any següent, no d’horari ni de grup.
En cas de repetir assignatures s’hauran d’adaptar a les places i horaris disponibles.
L’Institut es reserva el dret d’incloure, anul·lar o modificar grups i/o horaris.

PAGAMENT
Un cop realitzat el pagament quedarà formalitzada la matrícula. El pagament únic o el primer pagament fraccionat ha d’estar 
realitzat abans de començar el curs.
El termini màxim per realitzar l’ingrés és de 10 dies laborables, des del moment de la inscripció, acabat aquest període la plaça 
quedarà disponible. Es podrà demanar el retorn fins a 15 dies abans de començar el curs, sempre que es demostri una causa 
justificada. Si s’accepta, es retornarà la quantitat abonada, descomptant 100€ en concepte de despeses d’administració. A partir 
d’aquest moment no es podran fer retorns de l’import de la inscripció ni totals ni parcials.
Si es deixa d’assistir a classe s’haurà d’abonar igualment la totalitat del curs. Si s’ha escollit la modalitat de pagament fraccionat i 
no es fa efectiu la resta de pagaments, es perdran els drets d’assistència a classe i de notes fins que es liquidi el deute.

En cas de malaltia greu que no permeti assistir a classe, es podrà sol·licitar el retorn del pagament aportant la documentació adequada:
1R QUADRIMESTRE: Retorn de la part proporcional.
2N QUADRIMESTRE: Es guardarà la part proporcional per la matricula de l’any següent.

AVALUACIÓ
Avaluació continuada a través de la presentació de treballs, exàmens i assitència a classe.
Les assignatures disposen de dues convocatòries (“No Presentat” es considera convocatòria utilitzada).
Les assignatures de repetició es regiran per les normes vigents del curs en que es matriculen.

AUTORIA I TREBALL
L’alumne és l’autor de les fotografies realitzades durant el curs.
L’IEFC pot reproduïr, exposar i publicar els treballs dels alumnes per qualsevol mitjà, fins i tot a través de les xarxes socials, per 
difondre les activitats docents i culturals, sempre fent aparèixer el nom de l’alumne. Per la seva banda, l’alumne, com a autor, els 
podrà utilitzar en la seva promoció personal i professional, fent esment del nom de l’IEFC.Els treballs lliurats per la seva correcció 
hauran de ser retirats un cop acabada l’avaluació. L’IEFC en tindrà cura però, pel fet d’estar en llocs comuns, no es fa responsable 
d’aquells. Transcorregut el termini d’un any acadèmic no es podrà efectuar la devolució dels mateixos.L’escola no es farà responsa-
ble del material que es deixi als ordinadors de les aules.

RECOMANACIONS EQUIPAMENT
Càmera d’objectius intercanviables, càmera anal·lògica (recomanable), trípode (recomanable), ordinador i disc dur extern.

         DNI:
         Signatura:
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