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Carnet de l’ESMUC
Instruccions i criteris de les fotografies
Com puc carregar / canviar la meva fotografia de carnet?
Per tal d’obtenir el carnet de l’ESMUC, has d’afegir al teu expedient acadèmic una fotografia amb
uns requisits mínims per poder ser impresa.
Podràs incorporar-la al teu expedient seguint els següents passos:
1.

Accedeix amb el teu DNI/contrasenya a Codex a través de la pàgina web: https://www.
codex.pro/codexpro/esmuc.do (en cas de no recordar-la, pots fer click a “recordar
contrasenya”).

2.

Dins de la secció “Opcions d’usuari” fes click a “les meves dades”.

3.

Dins de la secció “Dades personals”, a l’opció “Fotografia” fes click al botó “Navega”.

4.

Selecciona la fotografia desitjada. Tingues en compte els criteris necessaris perquè es
pugui imprimir al carnet.

5.

Fes click a “Actualitzar” al final de la plana.

Criteris que ha de complir la fotografia
La fotografia ha de ser:
⸺

Recent, de mida carnet (tipus DNI: 32 x 25 mm.).

⸺

Frontal, en color, amb fons blanc, llis i uniforme, sense marges al voltant.

⸺

En format jpeg i pes no superior a 2 Mb.

Procura escanejar solament la superfície de la foto, sense que l’àrea de l’escanejat sobresurti de la
imatge.
Exemple de fotografia válida:

Es rebutjaran i no es crearà el carnet si les fotografies no reuneixen els requisits exigits, com per
exemple:
⸺

Fotografies en blanc i negre.

⸺

Amb marges en qualsevol dels costats de la imatge.

⸺

Massa obscures, distorsionades o borroses.

⸺

Amb fons obscur, paisatgístic, fotos en grup, amb companyia, mascotes, etc.

⸺

Amb objectes, mobles, estris, instruments, etc.

⸺

En un altre format (mig cos, cos sencer, de perfil, rotades, etc).

⸺

Amb elements que pugin dificultar la identificació (gorres, ulleres de sol, etc).

Exemple de fotografies no vàlides:

