Amb motiu del 20 Aniversari de Ciències del Grafisme en la Universitat Autònoma de Barcelona

L’ Institut de Ciències del Grafisme –ICG- com a entitat fundadora, organitzadora i promotora
d'aquests estudis, sota la direcció de Francisco Viñals Carrera i Mariluz Puente Balsells, llança
en la seva celebració el diploma professional propi de:

MÀSTER EN CIÈNCIES DEL GRAFISME

Al que podran accedir els qui acreditin haver realitzat:
-Els dos Postgraus de la UAB que incloguin les temàtiques de Grafística-Documentoscopia i/o
Grafoanàlisi.

Després de la seva acceptació al programa es donarà un termini per a:

-Presentació d'un Treball-Dictamen complet en relació a aquestes especialitats.

Observació: Aquest Master propi de l'Institut de Ciències del Grafisme, és complementari i en cap cas substitueix al
Master en Grafoanálisis Europeu que seguim impartint a l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, si bé suposa un
increment en les possibles acreditacions per als alumnes d'aquestes especialitats.

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb:
mariluzpuentebalsells@gmail.com
o trucar al 93 321.57.48 (contestador. Es pot deixar telèfon i hores que desitja ser trucat pels
Directors)

www.grafoanalisis.com

Institut de Ciencies del Grafisme

MÀSTER EN CIÈNCIES DEL GRAFISME
DIPLOMA DE MÀSTER PROPI DE L’ICG -DE RECONEIXEMENT PROFESSIONAL-

(curs acadèmic 2016-2017)

SOL·LICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS:
DNI:
DOMICILI:
POBLACIÓ I DISTRICTE POSTAL:
TELÈFON:
E-mail:

AMB SUPERACIÓ DE:
- POSTGRAU DE PÈRIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCÒPIA I
SOCIOLINGÜISTICA FORENSE, EN L’ANY .....................

- POSTGRAU DE PERITATGE GRAFOPSICOLÒGIC / GRAFOANALISTA FORENSE, EN
L’ANY .....................

altres opcions:
- POSTGRAU DE...........................................................................................................................
- POSTGRAU DE...........................................................................................................................

Enviar les dades de l'imprès a la Direcció d'Estudis
per correu electrònic: e-mail: mariluzpuentebalsells@gmail.com
(Es contestarà personalment per confirmar la recepció al mateix temps que es facilitarà informació
detallada)
Si no reps contestació preguem insisteixis ja que el nostre desig és poder atendre tan bé com sigui
possible als nostres alumnes.
-----------------------------------------------------------------------------

EN CAS DE VOLER QUE ELS DIRECTORS I/O COORDINADORS ES POSIN PERSONALMENT EN
CONTACTE:

Sol·licito també que els Directors / Coordinadors es posin personalment en contacte amb mi, pel que
facilito el següent Telèfon: ......................................................................els dies i horaris millors per a mi a fi de
poder parlar amb tranquil·litat són:.......................................................................................................................................

