
Ensenyaments artístics 
d’Arts plàstiques i disseny

ART FLORAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en Art floral
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 6251

Què estudiaràs?
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental. 
Història del paisatgisme. Dibuix artístic i projectes. 
Administració i màrqueting. Tècniques de jardine-
ria. Taller d’art floral. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

De què treballaràs?
Tasques relacionades amb el funcionament d’un 
comerç específic. Muntatges i composicions deco-
ratives amb plantes i flors naturals, seques i artifici-
als. Conservació, tractament i manteniment de flor 
tallada i de plantes d’exterior i d’interior. Enjardi-
nament d’espais interiors i exteriors integrats en el 
medi arquitectònic. Organització del manteniment 
de l’equipament tècnic necessari.

ARTS APLICADES A LA INDUMENTÀRIA

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Estilisme d’indumentària
1.875 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5651

Què estudiaràs?
Història de la indumentària. Tecnologia tèxtil. Soci-
ologia. Màrqueting. Dibuix del natural i la seva apli-
cació a la indumentària. Color. Disseny assistit per 
ordinador(CAD). Mitjans audiovisuals. Modelisme. 
Modelisme: estilista. Estilisme. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Disseny de moda. Recerca i anàlisi de tendències 
en el sector de la moda. Presentació de tendències 
noves. Col·leccions d’indumentària. Estil i grafisme 
en blocs informatius. Assessorament als mitjans de 
comunicació, espectacles i publicitat. Estilisme en 
desfilades i publicacions.

ARTS APLICADES AL LLIBRE

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Serigrafia artística
950 h • 1 curs acadèmic
Codi: 5301

Què estudiaràs?
Història de la cultura i de l’art: Arts del llibre. 
Projectes. Tècniques d’expressió gràfica. Disseny 
assistit per ordinador. Materials i tecnologia. Taller 
de fotografia. Taller de tècnica serigràfica. Formació 
i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Obra final .

¿De què treballaràs?
Com a artista autònom/a o en associació amb un 
taller o una empresa dedicada a les arts gràfiques, 
a les aplicacions de disseny gràfic, tèxtil, decoració, 
vidre i ceràmica o a la conservació i restauració del 
patrimoni artístic.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gravat i tècniques d’estampació
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5351

Què estudiaràs?
Història del gravat. Tècniques d’expressió: gravat. 
Tècniques gràfiques industrials. Fotografia. Mate-
rials i tècniques. Arquitectura i disseny del llibre. 
Projectes de gravat. Taller de litografia. Taller de 
serigrafia. Taller de gravat. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Gravat i estampació d’obra pròpia o d’altres pro-
fessionals. Matrius xilogràfiques, calcogràfiques, 
litogràfiques i de serigrafia. Supervisió de l’edició 
d’obra gravada o estampada i del disseny de llibres, 
carpetes i col·leccions. Organització del manteni-
ment de l’equipament tècnic necessari.
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Enquadernació artística
1.800 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5352

Què estudiaràs?
Història del llibre. Expressió gràfica: enquaderna-
ció. Materials i tècniques: enquadernació. Projectes 
d’enquadernació. Taller de reproduccions i impres-
sions industrials. Taller d’enquadernació. Formació i 
orientació laboral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Obra d’enquadernació artística. Disseny d’enqua-
dernació de llibres de bibliòfil, ornamentacions i 
reproducció industrial. Estoigs i capses de protecció 
i embelliment de llibres. Organització del mante-
niment de l’equipament tècnic. Gravat i tècniques 
d’estampació. Obra de creació pròpia o d’altres 
professionals destinada a ser gravada i estampada. 
Matrius xilogràfiques, calcogràfiques, litogràfiques i 
de serigrafia. Supervisió de l’edició d’obra gravada 
o estampada i el disseny de llibres, carpetes i col·
leccions. Organització del manteniment de l’equipa-
ment tècnic.

ARTS APLICADES AL MUR

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Revestiments murals
1.600 h – 2 cursos acadèmics
Codi: 5701

Què estudiaràs?
Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur.  
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Modelatge i buidatge. 
Taller d’expressió plàstica. Taller de revestiments 
murals. Formació i orientació laboral. Formació 
pràctica en empreses, estudis o tallers. Obra final.

De què treballaràs?
Revestiments murals decoratius aplicats a espais i 
elements de la construcció. Selecció de materials ade-
quats per a cada projecte. Manteniment de l’equipa-
ment tècnic.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Arts aplicades al mur
1.800 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5751

Què estudiaràs?
Història de les arts aplicades al mur. Història de 
les arts contemporànies. Dibuix artístic i projectes. 
Mitjans audiovisuals. Metodologia i gestió de l’obra. 
Expressions d’avantguarda. Taller d’expressió del 
llenguatge pictòric. Taller de pintura ornamental 

aplicada al mur. Taller de revestiments ceràmics, 
estucs i esgrafiats. Taller de vidrieres. Formació i 
orientació laboral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Arts aplicades al mur. Obres pictòriques i murals de 
creació pròpia o d’altres professionals. Muntatges 
artístics. Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, 
atrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, 
espais multimèdia i espais de representació i expres-
sió artística. Equipaments de l’espai urbà, muntatges 
per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats 
socioculturals, edificis públics i privats, centres religi-
osos i espais comercials. Equipaments i complements 
de l’espai natural. Organització del manteniment de 
l’equipament tècnic.

CERÀMICA ARTÍSTICA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Decoració ceràmica
1.600 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CE20

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Anglès tècnic. 
Història de l’art i de la ceràmica. Mitjans informàtics. 
Materials i tecnologia: Ceràmica. Taller de decoració 
ceràmica . Projectes. Obra final. Formació i orienta-
ció laboral. Fase de pràctiques en empreses, estudis 
i tallers.

De què treballaràs?
Realització d’imatges o motius decoratius. Projectes 
de decoració ceràmica artesanal i industrial. Mante-
niment de l’equipament tècnic.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Ceràmica artística, perfil professional 
fabricació digital i tècniques tradicionals 
(formació en entorn professional)
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CEB1

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Història de la 
ceràmica. Mitjans informàtics. Materials i tecnolo-
gia: Ceràmica. Taller ceràmic. Projectes de ceràmica 
artística. Projecte integrat . Formació i orientació 
laboral. Fase de pràctiques en empreses, estudis i 
tallers. Formació en entorn professional. Laboratori 
de fabricació 3D.

De què treballaràs?
Ceramista artístic. Tècnic/a d’avantatprojectes i 
maquetes de peces ceràmiques.  Realitzador/a de 
peces de ceràmica artística, relleus, murals i ele-
ments decoratius. Restaurador/a i conservador/a 
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de ceràmiques artístiques. Responsable de man-
teniment d’equips tècnics. Modelador/a 3D, 
impressor/a 3D amb ceràmica i altres aplicacions de 
fabricació digital.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Ceràmica artística, perfil professional en 
fabricació digital i tècniques tradicionals
1.600 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CEB2

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Història de la 
ceràmica. Mitjans informàtics. Materials i tecnolo-
gia: Ceràmica. Taller ceràmic. Projectes de ceràmica 
artística. Projecte integrat . Formació i orientació 
laboral. Fase de pràctiques en empreses, estudis i 
tallers. Projecte: Experiència professional. Taller de 
fabricació digital aplicada a la ceràmica.

¿De què treballaràs?
Creador/a de ceràmica artística. Tècnic/a d’avant-
projectes i maquetes de peces ceràmiques. 
Realitzador/a de peces de ceràmica artística, 
relleus, murals i elements decoratius. Restaurador/a 
i conservador/a de ceràmiques artístiques. 
Elaborador/a i realitzador/a de peces de modelatge 
3D, impressió 3D amb ceràmica i altres aplicacions 
de fabricació digital.

COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Assistència al producte gràfic imprès
1.600 h• 2 cursos acadèmics
Codi: CG20

Què estudiaràs? 
Anglès tècnic. Autoedició. Dibuix artístic. Dibuix 
tècnic. Fonaments del disseny gràfic. Formació i 
orientació laboral. Història del disseny gràfic. Mitjans 
informàtics. Obra final. Projectes. Producció i impres-
sió. Tipografia. Volum.
Formació pràctica en centres de treball

De què treballaràs? 
Realització i correcció del tractament informàtic de 
preparació i composició de text i la imatge desti-
nats a l’edició impresa. Programes de maquetació i 
d’edició impresa. Interpretació de les especificaci-
ons d’un dissenyador en un projecte de comunica-
ció gràfica destinat a la impressió i realització dels 
elements gràfics.

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Assistència al producte gràfic imprès, 
perfil professional assistent de fotografia
1.600 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CG21

Què estudiaràs?
Anglès tècnic. Taller de representació. Fonaments 
del disseny gràfic. Formació i orientació laboral. 
Història del disseny gràfic. Mitjans informàtics. Tipo-
grafia. Projectes. Obra final. Autoedició. Producció i 
impressió. Iniciació a la tècnica fotogràfica. Equipa-
ments fotogràfics. Taller analògic i digital. Fase de 
pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT).

¿De què treballaràs?
Tècnic/a auxiliar de fotògraf. Tècnic/a assistent de 
plató i laboratori. Tècnic/a de manteniment de plató 
i laboratori. Tècnic/a en maquetació i edició. Emma-
gatzemament i arxiu d’imatges. Manipulació i man-
teniment de càmeres fotogràfiques. Responsable 
del manteniment, custòdia i transport del material 
fotogràfic. Tractament informàtic, composició i pre-
paració d’imatges per a la impressió. Interpretació 
d’esbossos, esquemes d’il·luminació i realització 
de fotografies. Obtenció, correcció i realització del 
tractament i composició d’imatges per a productes 
gràfics diversos. Gestió de localitzacions, autoritza-
cions i permisos tècnics.

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Assistència al producte gràfic interactiu
1.600 h• 2 cursos acadèmics
Codi: CG10

Què estudiaràs? 
Anglès tècnic. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Edició 
web. Fonaments del disseny gràfic. Formació i orien-
tació laboral. Història del disseny gràfic. Mitjans infor-
màtics. Multimèdia. Obra final. Projectes. Tipografia. 
Volum. Formació pràctica en centres de treball

De què treballaràs? 
Realització i correcció del tractament informàtic de 
preparació i composició de text i imatge destinats a 
l’edició web i multimèdia. Programes d’edició web. 
Interpretació de les especificacions d’un dissenya-
dor en un projecte de comunicació gràfica interacti-
va i la realització dels elements gràfics.

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Assistència al producte gràfic interactiu, 
perfil professional assistent de creació i 
producció de videojocs
1.600 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CG11

Què estudiaràs?
Anglès tècnic. Dibuix artístic.  Dibuix tècnic. Edició 
web. Fonaments del disseny gràfic. Història del 
disseny gràfic. Mitjans informàtics. Multimèdia. 
Obra final. Projectes de formació i orientació 
laboral. Tipografia. Volum. Introducció a l’animació 
en 2D. Formació pràctica en centres de treball.
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¿De què treballaràs?
Professional que assisteix i col·labora amb 
professionals superiors en projectes de gràfica 
interactiva, en la creació i producció de videojocs.  
Assistent/a d’equips multidisciplinaris, en empreses 
relacionades amb la comunicació gràfica i 
audiovisual, i la creació i producció de videojocs. 
Assistent/a en el tractament informàtic, composició 
i preparació de textos, imatges i altres elements 
per a la creació i producció de videojocs. Tècnic/a 
de producció i tractament d’elements multimèdia. 
Tècnic/a en programes d’edició web. Tècnic/a 
en interpretació de projectes de comunicació 
interactiva i realització dels elements gràfics. 
Tècnic/a per obtenir, corregir i tractar elements 
multimèdia per a llocs web i productes gràfics 
interactius.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Animació
2.000 h – 2 cursos acadèmics
Codi: CGA0

Què estudiaràs?
Dibuix aplicat a l’animació. Guió i estructura 
narrativa. Fonaments de la representació i 
l’expressió visual. Fotografia. Història de l’animació. 
Llenguatge i tecnologia audiovisual. Mitjans 
informàtics. Projecte integrat. Projectes d’animació. 
Tècniques d’animació. Teoria de la imatge. Formació 
i orientació laboral. Formació pràctica en empreses, 
estudis o tallers.

De què treballaràs?
Realització de pel·lícules d’animació. Disseny, 
organització i gestió de projectes d’animació. 
Creació d’escenaris, fons, objectes i/o personatges. 
Modelat i representació dels elements que 
conformen l’animació 2D o 3D. Animació, 
il·luminació, color dels fons generats i ubicació 
de les càmeres virtuals. Anàlisi de propostes i 
realització de la recerca documental i gràfica 
per a projectes d’animació en àmbits diferents. 
Col·laboració en l’organització i supervisió de la 
producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en Animació, perfil professional 
de videojocs i entorns virtuals
2.000 h – 2 cursos acadèmics
Codi: CGA1

Què estudiaràs?
Dibuix aplicat a l’animació. Guió i estructura narra-
tiva. Fonaments de la representació i l’expressió vi-
sual. Fotografia. Història de l’animació. Llenguatge i 
tecnologia audiovisual. Mitjans informàtics. Projecte 
integrat. Projectes d’animació. Tècniques d’anima-
ció. Teoria de la imatge. Llenguatge de programa-
ció. Projectes de videojocs i entorns virtuals. Tècni-
ques en 3D. Formació i orientació laboral. Formació 
en centres de treball.

De què treballaràs?
Realització de pel·lícules d’animació independents o 
integrades en produccions audiovisuals o multimè-
dia. Creació d’escenaris, fons, objectes i personatges. 
Creació de fotogrames clau per definir la representa-
ció. Realització de dibuixos d’intercalat. Modelatge i 
representació dels elements que conformen l’anima-
ció en 2D o 3D

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Còmic
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGH0

Què estudiaràs?
Dibuix aplicat al còmic. Guió i estructura narrativa. 
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Fotografia. Història del 
còmic. Mitjans informàtics. Producció gràfica industrial. 
Projecte integrat. Projectes de còmic. Representació 
espacial aplicada. Tècniques d’expressió gràfica. Teoria 
de la imatge.

De què treballaràs?
Realització de còmics. Disseny, organització i gestió 
de projectes de còmic o de narrativa gràfica. Creació 
de fons, objectes i/o personatges. Col·laboració en 
l’elaboració i adaptació dels guions. Realització de 
guions il·lustrats (storyboards). Color i retolació. Anàlisi 
de propostes i realització de la recerca documental i 
gràfica per a projectes de còmic en àmbits diferents. 
Col·laboració en l’organització i la supervisió de la 
producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Fotografia 
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGC0

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Història de la fotografia. 
Llenguatge i tecnologia audiovisual. Mitjans infor-
màtics. Projecte integrat. Projectes de fotografia. 
Tècnica fotogràfica. Teoria de la imatge. Teoria 
fotogràfica.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes foto-
gràfics. Supervisió i realització d’escenografia, 
il·luminació, captació i registre d’imatges fotogrà-
fiques. Digitalització i realització del tractament 
d’imatges mitjançant aplicacions informàtiques. 
Anàlisi de propostes i realització de la recerca do-
cumental i gràfica per a projectes de fotografia en 
àmbits diferents. Col·laboració en l’organització i la 
supervisió de la producció.
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gràfica audiovisual
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGF0

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Fotografia. Guió i estructura 
narrativa. Història de la imatge audiovisual i multimèdia. 
Llenguatge i tecnologia audiovisual. Mitjans informà-
tics. Projecte integrat. Projectes de gràfica audiovisual. 
Recursos gràfics i tipogràfics. Tècniques 3D. Teoria de la 
imatge.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes de grà-
fica audiovisual. Realització de producció i post-
producció audiovisual orientada a formats diversos 
de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, 
pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i 
altres suports. Disseny i composició d’escenaris reals 
i virtuals, i il·luminació de l’escena. Anàlisi de propos-
tes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits 
diferents. Col·laboració en l’organització i la supervisió 
de la producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gràfica impresa
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGE0

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Fonaments del disseny gràfic. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Fotografia. Història de la imatge gràfica. Mit-
jans informàtics. Producció gràfica industrial. Projec-
te integrat. Projectes de gràfica impresa. Tècniques 
d’expressió gràfica. Teoria de la imatge. Tipografia.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes de gràfi-
ca impresa. Direcció d’art. Direcció creativa. Anàlisi 
de propostes de projectes de gràfica impresa apli-
cats a àmbits diferents. Col·laboració en l’organitza-
ció i la supervisió de la producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gràfica interactiva
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGD0

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Fotografia. Història de la 
imatge audiovisual i multimèdia. Interfícies gràfiques 
d’usuari. Llenguatge de programació. Llenguatge i 
tecnologia audiovisual. Mitjans informàtics. Projec-
tes de gràfica interactiva. Projecte integrat. Recur-
sos gràfics i tipogràfics. Teoria de la imatge.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica 
interactiva. Disseny i desenvolupament web. Creació 
i producció de continguts interactius, accessibilitat, 
usabilitat i disseny d’interfícies. Anàlisi de propostes 
de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits 
diferents. Col·laboració en l’organització i la supervi-
sió de la producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gràfica publicitària
2. 000h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGG0

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Fonaments del disseny gràfic. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Fotografia. Història de la imatge publicitària. 
Llenguatge i tecnologia audiovisual. Mitjans infor-
màtics. Projectes de gràfica publicitària. Projecte 
integrat. Teoria de la imatge. Teoria de la publicitat i 
màrqueting. Tipografia.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes de la in-
dústria gràfica. Direcció d’art. Direcció creativa. Pre-
paració d’arts finals per imprimir·les correctament. 
Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos 
tipogràfics, cal·ligràfics  i de retolació manual per a 
diferents aplicacions. Col·laboració en l’organització 
i supervisió de la producció.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques 
i disseny en Il·lustració
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGB0

Què estudiaràs? 
Dibuix aplicat a la il·lustració. Fonaments de 
la representació i l’expressió visual. Formació 
i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Fotografia. Història 
de la il·lustració. Mitjans informàtics. Producció 
gràfica industrial. Projectes d’il·lustració. Projecte 
integrat. Representació espacial aplicada. 
Tècniques d’expressió gràfica. Tècniques gràfiques 
tradicionals. Teoria de la imatge.

De què treballaràs?
Disseny, organització i gestió de projectes de la indús-
tria gràfica. Direcció d’art. Direcció creativa. Preparació 
d’arts finals per imprimir·les correctament. Grafista 
expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·
ligràfics  i de retolació manual per a diferents aplicaci-
ons. Col·laboració en l’organització i supervisió de la 
producció.
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Gràfica audiovisual, perfil professional 
de realitat virtual i ludificació (‘gamificació’)
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: CGF2

Què estudiaràs?
Fonaments de la representació i l’expressió visual. 
Fotografia. Guió i estructura narrativa. Història de la 
imatge audiovisual i multimèdia. Llenguatge i tecnolo-
gia audiovisual. Mitjans informàtics. Projecte integrat. 
Projectes de gràfica audiovisual. Recursos gràfics i 
tipogràfics. Tècniques en 3D. Teoria de la imatge. Pro-
jecte de formació i orientació laboral. Fase pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Ludificació (‘gamificació’). 
Llenguatge de programació. 

De què treballaràs?
Com a professional autònom/a o treballador/a per 
compte d’altri, associat o integrat en equips, pro-
posant i desenvolupant projectes de gràfica audio-
visual de realitat virtual i ludificació (‘gamificació’). 
Dissenyador/a i creador/a interpretant les idees d’al-
tres professionals, integrat en equips multidisciplina-
ris. Dissenyador/a i professional organitzador i gestor 
de projectes de gràfica audiovisual. Realitzador/a 
de producció i postproducció audiovisual orientada 
a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: 
cinema, televisió, webs, multimèdia, videojocs, te-
lèfons mòbils i altres suports. Dissenyador/a i pro-
fessional de composició d’escenaris reals i virtuals, 
i il·luminació de l’escena. Analista de propostes de 
projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits 
diferents. Col·laborador/a en l’organització i la super-
visió de la producció.

DISSENY INDUSTRIAL

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Modelisme industrial
1.900 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5152

Què estudiaràs?
Història del disseny industrial. Teoria i ciència del dis-
seny. Ergonomia i antropometria. Dibuix del natural. 
Dibuix tècnic. Disseny assistit per ordinador (CAD). 
Tècniques de comunicació. Materials i tecnologia. 
Taller de modelisme industrial. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Elaboració de models, prototips, premaquetes i ma-
quetes. Traducció volumètrica d’un projecte presen-
tat en plànol bidimensional. Interpretació d’esque-
mes i croquis. Detecció de dificultats, concreció i 
millora de les propietats formals d’un objecte per a 
la seva fabricació en sèrie. Treball en equips d’interi-
orisme, construcció, urbanisme i rehabilitació.

DISSENY D’INTERIORS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Moblament
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5851

Què estudiaràs?
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental. 
Història del moble. Dibuix artístic. Dibuix tècnic. 
Expressió volumètrica. Mitjans informàtics i audiovi-
suals. Projectes. Projectes: moblament. Tecnologia i 
sistemes constructius. Tecnologia i sistemes cons-
tructius: moblament. Estudis del mercat del moble. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Projecte final.

En què treballaràs?
Projectes de moblament i condicionament d’es-
pais interiors. Representació gràfica de treballs. 
Valoració i confrontació de la qualitat de materials i 
acabats.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Arquitectura efímera
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5852

Què estudiaràs?
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambien-
tal. Història de l’arquitectura efímera. Dibuix artístic. 
Dibuix tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans informà-
tics i audiovisuals. Projectes. Projectes: arquitectura 
efímera. Teoria de la imatge publicitària. Tecnologia i 
sistemes constructius. Tecnologia i sistemes construc-
tius: arquitectura efímera. Formació i orientació labo-
ral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

De què treballaràs?
Projectes d’arquitectura efímera. Projectes d’espais 
efímers, comerços i empreses de serveis.  Anàlisi de 
la documentació d’aquest camp professional.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Elements de jardí
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5854

Què estudiaràs?
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambien-
tal. Història del paisatgisme. Dibuix artístic. Dibuix 
tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans informàtics i 
audiovisuals. Projectes. Projectes: elements de jardí. 
Entorn natural. Tecnologia i sistemes constructius. 
Tecnologia i sistemes constructius: elements de jar-
dí. Formació i orientació laboral. Formació pràctica 
en empreses, estudis o tallers. Projecte final.
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De què treballaràs?
Projectes d’elements de jardí en espais naturals. 
Projectes d’elements de jardí i condicionament d’es-
pais. Projectes interdisciplinaris.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Projectes i direcció d’obres de decoració
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5855

Què estudiaràs?
Història de l’arquitectura i del seu entorn ambien-
tal. Història de l’interiorisme. Dibuix artístic. Dibuix 
tècnic. Expressió volumètrica. Mitjans informàtics i 
audiovisuals. Projectes. Projectes: projectes i direc-
ció d’obres. Tecnologia i sistemes constructius. Tec-
nologia i sistemes constructius: projectes i direcció 
d’obres. Programació d’obres. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Projectes d’obres de decoració dissenyades per 
un/a professional de nivell superior. Direcció d’obres 
de decoració. Representació gràfica de treballs.

ESCULTURA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en Forja 
artística
1.600 h – 2 cursos acadèmics
Codi: EC30

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Història de l’art 
i de la forja. Mitjans informàtics. Materials i tecno-
logia: forja. Taller de forja artística. Anglès tècnic. 
Formació i orientació laboral. Obra final. Formació 
pràctica en centres de treball.
 
De què treballaràs?
Artesà/ana en forja artística i metal·listeria. 
Soldador/a. Repujador/a cisellador. Metal·lister/a 
artístic. Trempador /a de metalls. Polidor/a.

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 
en Reproduccions  artístiques en fusta
1.600 h – 2 cursos acadèmics
Codi: EC50

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Història de l’art 
i de l’escultura. Mitjans informàtics. Materials i tec-
nologia de la fusta. Taller de reproduccions en fusta.  
Anglès tècnic. Formació i orientació laboral. Obra 
final. Formació en centres de treball.

De què treballaràs?
Reproductor/a d’obres artístiques i/o escultòriques en 
fusta. Tallista d’elements decoratius en fusta. Tallista de 
marcs i motllures. Tallista en fusta. Processador/a de 
fusta.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Fosa artística
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: ECI0

Què estudiaràs?
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Aplicacions in-
formàtiques. Formació i orientació laboral. Història 
de l’escultura. Projectes de fosa artística. Materials i 
tecnologia dels metalls. Taller de buidat i emmotllat. 
Taller de fosa artística. Taller de tècniques de restau-
ració de metalls de fosa. Projecte integrat. Fase de 
pràctiques en empreses, estudis o tallers.

De què treballaràs?
Encarregat/da de taller de fundació artística en 
bronze. Creador/a i realitzador/a d’obra original en 
bronze destinada a funcions ornamentals o utilitàries.  
Fonedor/a d’obres artístiques en bronze.  Assistèn-
cia tècnica en restauració d’obra escultòrica fosa en 
bronze.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Tècniques escultòriques
2.000 h – 2 cursos acadèmics
Codi: ECA0

Què estudiaràs? 
Dibuix artístic. Dibuix tècnic. Volum. Aplicacions 
informàtiques. Història de l’escultura. Materials i 
tecnologia de la escultura. Taller de buidat i mode-
lat. Taller de pedra. Taller de fusta. Taller de me-
tall. Taller d’acabats policroms. Projecte integrat. 
Formació i orientació laboral. Formació en centres 
de treball.

De què treballaràs?
Encarregat/ada de taller de producció artística 
d’elements ornamentals, decoratius i escultòrics. 
Realitzador/a d’obra d’elements escultòrics desti-
nats a funcions ornamentals i decoratives. Projec-
tista d’obres destinades a funcions ornamentals, 
decoratives i escultòriques. Realitzador/a d’obra 
d’elements escultòrics destinats a la recuperació de 
patrimoni.
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ESMALTS ARTÍSTICS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Esmalt artístic al foc sobre metalls
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5951

Què estudiaràs?
Història de l’art de l’esmalt. Dibuix artístic i color. 
Dibuix tècnic. Anàlisi de l’obra artística. Modelatge 
i maquetisme: esmalts. Projectes d’esmalt artístic. 
Taller d’esmaltatge. Formació i orientació laboral. 
Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final. 

De què treballaràs?
Elaboració de peces o prototips d’esmalts funcio-
nals i decoratius. Projectes d’esmalts bidimensionals 
i tridimensionals. Esmalts artístics sobre peces i 
obres de metall. Disseny dels sistemes d’emmarca-
ment. Subjecció i aplicació de les peces d’esmalt. 
Consolidació i conservació d’obres d’esmalt.

JOIERIA ARTÍSTICA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en En-
castat
950 h • 1 curs acadèmic
Codi: 5205

Què estudiaràs?
Història de l’art i de l’orfebreria i la joieria. Dibuix. 
Taller d’encastat. Formació i orientació laboral.  
Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers. 
Obra final.

¿De què treballaràs?
Elaboració i reproducció de joies i objectes d’orfe-
breria i argenteria. Fixació de gemmes. Modificació 
i restauració de peces de la joieria d’art. Comerç 
especialitzat. Conservació del patrimoni artístic.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Joieria artística
1.875 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 5252

Què estudiaràs?
Història de l’orfebreria, joieria i bijuteria. Dibuix ar-
tístic i color. Dibuix tècnic. Disseny assistit per ordi-
nador (CAD). Anàlisi de l’obra artística. Modelatge 
i maquetisme. Projectes de joieria. Taller de joieria. 
Formació i orientació laboral. Formació pràctica en 
empreses, estudis o tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Creació de joies úniques. Disseny de joies. Modi-
ficació i restauració de peces de joieria. Estudi del 
prototip del sistema de reproducció i fabricació. 
Maquetes de les joies com a part de l’estudi del 
projecte. Procediment tècnic de seriació i estudi del 
cost de fabricació.

TÈXTILS ARTÍSTICS

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Art tèxtil
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 6051

Què estudiaràs?
Història dels tèxtils artístics. Història de l’art tèxtil con-
temporani. Dibuix artístic. Color. Morfologia espacial 
i volumètrica. Projectes: art tèxtil. Taller de materials 
tèxtils. Taller de brodats i puntes. Taller de tapissos i 
catifes. Taller de teixits en baix llis. Taller d’estampació i 
tintatge de teles. Taller d’art tèxtil. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

De què treballaràs?
Col·laboracions en l’àmbit de la decoració. Obres 
i muntatges artístics per a galeries i centres. Col·
laboracions en publicacions especialitzades. Asses-
sorament de museus, galeries i col·leccionistes.

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny  
en Estampacions i tintatges artístics
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 6054

Què estudiaràs?
Història dels tèxtils artístics. Tecnologia tèxtil. Dibuix 
artístic. Color. Sociologia. Disseny assistit per ordi-
nador. Mitjans audiovisuals. Projectes: estampacions 
tèxtils. Taller de disseny tèxtil. Taller d’estampacions 
i tintatges de teles. Taller de teixits en baix lliç. Taller 
d’art tèxtil i producte final. Formació i orientació labo-
ral. Formació pràctica en empreses, estudis o tallers. 
Projecte final.

De què treballaràs?
Col·laboracions en l’àmbit de la decoració. Obres i 
muntatges artístics propis o d’altres professionals per 
a galeries i centres. Col·laboracions en publicacions 
especialitzades. Assessorament de museus, galeries i 
col·leccionistes. Estudi i interpretació de les tendències 
de cada temporada. Projectes que incloguin aspectes 
estètics, tècnics, organitzatius i econòmics. Col·leccions 
d’estampats. Campanyes de promoció de les col·
leccions. Tasques en salons, mostres i fires del sector 
tèxtil. Elaboració de fitxes i mostraris dels estampats. 
Disseny d’estampats i productes tèxtils tintats i/o 
estampats. Propostes de color. Col·laboracions en 
col·leccions de teixits. Campanyes de promoció de les 
col·leccions. Catàlegs i dossiers dels dissenys quant a 
tendències i colors.
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Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny 
en Puntes artístiques
1.950 h • 2 cursos acadèmics
Codi: 6052

Què estudiaràs?
Història dels tèxtils artístics. Tecnologia tèxtil. Soci-
ologia. Mitjans audiovisuals. Dibuix artístic. Color. 
Disseny assistit per ordinador. Taller de puntes 
artístiques. Projectes: puntes artístiques. Taller d’art 
tèxtil i de producte final. Dibuix de brodats i patro-
natge de puntes artístiques. Formació i orientació 
laboral. Formació pràctica en empreses, estudis o 
tallers. Projecte final.

De què treballaràs?
Concepció, projecció, producció i acabat de puntes 
artístiques. Confecció de peces de vestir, comple-
ments de moda i teixits i d’instal·lacions tèxtils. 
Projecció i producció de puntes artístiques tant 
funcionals com decoratius: decoració d’interiors i 
del mobiliari.  Realització de prototips per a disse-
nyadors o empreses tèxtils. Catalogació de tècni-
ques de puntes artístiques tradicionals. Conservació 
i reproducció de puntes artístiques.
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