
               
             

  Portes obertes virtuals
Cicles Formatius de Grau Superior

06 de maig de 2020



L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo és un centre Públic depenent de la
Generalitat de Catalunya i integrat en l’ESDAP (Escola Superior de Disseny i Arts
Plàstiques de Catalunya).

• L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo és un centre amb més de 50 anys
d’experiència pedagògica.

• Compta amb un equip de professionals i professors implicats en la docència i
l’entorn social, productiu i cultural. De les nostres aules han sortit infinitat de
professionals del disseny i de les arts plàstiques i visuals.

• L’escola té com a fonament iniciar l’alumne en el coneixement de l’art, el disseny i
la imatge i formar professionals en aquests àmbits.

• Escola activa, participativa i col·laborativa. L’alumne és el centre de
l’aprenentage.

• És una escola integrada i que potencia els itineraris formatius del seu alumnat.







· Cicles Formatius de Grau Mitjà (LOE)

· Batxillerat (LOE)

Arts Plàstiques, Imatge i Disseny

· Cicles Formatius de Grau Superior LOGSE i LOE

· Ensenyaments Artístics Superiors

Especialitat Disseny Gràfic 

Títol oficial de l’Espai Europeu d’Ensenyaments Superiors (EEES) 

Equivalent a Grau Universitari

NIVELLS EDUCATIUS





• Cicles Formatius de Grau Superior > Cicle de Grau Superior 3x2
(amb 3 anys 2 titulacions)

• Cicles Formatius de Grau Superior > Estudis Artístics Superiors ESDAP Catalunya, 
convalidació de 30 crèdits dels 240

ITINERARIS FORMATIUS



Professorat especialitzat

Equipaments 

Aules teòriques

Aules taller

Aula d’informàtica

Plató i laboratori fotogràfic

Tallers 

Espai d’exposició

CARACTERÍSTIQUES EASD PAU GARGALLO

Serveis 

Biblioteca

Reprografia

Servei de bar

Zona ajardinada

Aula d'stopmotion











Resultats
Alt percentatge de graduats
Bona inserció laboral

Ambient
Bon clima de treball. Relació internivells

Projecció
Bona integració en els estudis posteriors i a l'àmbit professional

Bona implicació amb el context:
Difusió, promoció i exposició dels materials elaborats pels alumnes
Participació en premis i concursos

Activitats complementàries 
Col·laboracions amb l’Ajuntament de Badalona i altres entitats

CARACTERÍSTIQUES EASD PAU GARGALLO















ERASMUS +

Erasmus extended (2014-2020). Institucions Partners
Art Academy of Latvia, Riga (Latvia) www.lma.lv

Tartu Art College, Tartu (Estònia) www.artcol.ee

Anadolu University, Eskisehyr (Turkey) www.anadolu.edu.tr

Haute Ecole Albert Jacquard, Namur (Belgium) www.heaj.be

Accademia di Belli Arti di Brera, Milano (Italia) www.accademiadibrera.milano.it

Vilnius College of Design (Vilnius, Lituània) www.dizainokolegija.lt

Pedagogical University of Cracow (Poland) www.up.krakow.pl

Estonian Academy of Arts (Tallin, Estonia) www.artun.ee

İstanbul Kültür University (Istambul, Turkey) www.iku.edu.tr

University of Zagreb (Zagreb, Croàcia) www.unizg.hr

University of Ljubljana / Academy of Fine Arts and Design (Slovenia) www.aluo.uni-lj.si

SS.Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje (Republic of Macedonia) www.ukim.edu.mk

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (Zcech Republic) www.zcu.cz/en

Accademia di Belle Arti di Frosinone (Italia) www.accademiabellearti.fr.it

Accademia di Belle Arti di Foggia (Italia) www.abafg.it

CARACTERÍSTIQUES EASD PAU GARGALLO

http://www.lma.lv/
http://www.artcol.ee/
http://www.anadolu.edu.tr/
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http://www.accademiabellearti.fr.it/
http://www.abafg.it/




Cicle Formatiu de Grau Superior 



ACCÉS

** Prova d’accés part comuna: INSCRIPCIÓ NOMÉS AL MARÇ
** S’aconsella fer la part comuna si no està assegurat superar Batxillerat o equivalent

Accés directe



estudis de 2 anys + projecte final. LOGSE
estudis de 2 anys (amb projecte integrat). LOE

família disseny gràfic LOE 2013-2014 Comunicació Gràfica i audiovisual
animació
còmic
gràfica impresa 
gràfica interactiva
il·lustració

família de ceràmica LOE 2011-12 / 2016-17
modelisme i disseny ceràmic

família d’escultura LOE 2016-17
tècniques escultòriques

família disseny d’interiors
projectes i direcció d’obres de decoració

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR



El disseny curricular dels nous cicles LOE ha permés que amb

tres anys l’alumne pugui obtenir dos títols

L’EASD PAU GARGALLO ofereix la possibilitat de fer aquesta 

modalitat entre els estudis de: 

Gràfica impresa / Il·lustració / Còmic

Gràfica impresa / Gràfica interactiva

3X2



Cicle Formatiu de Grau Superior 
Animació



El cicle formatiu de grau superior d’animació prepara
l’estudiant per tal que en acabar els seus estudis, sigui capaç
de representar i sintetitzar visualment narracions i conceptes
que facin servir la variable del temps per a ser explicats.

Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat
estudia les lleis, les tècniques i el programari necessari per
poder produir i realitzar un projecte d’animació, ja sigui
aquest un curt, un anunci publicitari o una aplicació
interactiva que necessiti el suport de la imatge fotogràfica, el
vídeo i l’animació per narrar la història que s’hi explica.

Les seves competències professionals són, entre d’altres, la
realització de guions, la creació de personatges i
escenografies, així com el modelat i l’animació d’objectes.

Animació



Animació





Cicle Formatiu de Grau Superior 
Còmic



El cicle formatiu de grau superior de còmic prepara l’estudiant
per tal que en acabar els seus estudis sigui capaç de
representar de forma gràfica, narrativa i seqüencial, ja sigui
amb tècniques tradicionals com amb tècniques digitals,
històries pròpies o per encàrrec.

Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat
estudia els conceptes, les tècniques i el programari necessari
per poder produir i realitzar un projecte de còmic, ja sigui
aquest un còmic, una tira còmica, una novel·la gràfica o
qualsevol historieta per narrar la història que s’hi explica.

Les seves competències professionals són, entre d’altres, la
realització de guions, la creació de personatges, objectes i
fons, així com la creació gràfica d’un còmic, l’entintat, el color
o la maquetació d’un projecte.

Còmic



Còmic





Cicle Formatiu de Grau Superior 
Gràfica Impresa



Aprendràs a utilitzar recursos creatius i tècnics per a
transmetre, exposar i comunicar propostes de disseny gràfic.
Treballaràs en projectes de disseny i comunicació visual en les
especialitats de tipografia i disseny editorial, identitat visual,
embalatge i packaging, esquemàtica, disseny expositiu i
disseny audiovisual.
Idearàs, organitzaràs i duràs a terme les diferents fases d’un
projecte de Disseny Gràfic, des del concepte final als controls
de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte
gràfic adequat als objectius comunicatius.
Dominaràs eines digitals específiques de disseny editorial,
retoc d’imatge, dibuix vectorial, edició i creació audiovisual.

En acabar el cicle, fent un 3r curs a la nostra Escola, pots
assolir l’especialitat de Disseny web i apps (Gràfica Interactiva)
i a utilitzar les eines de programació orientades als
llenguatges web, app i el disseny 3D (HTML, CSS i JavaScript).

Gràfica Impresa



Gràfica Impresa







Cicle Formatiu de Grau Superior 
Gràfica Interactiva



Aprendràs els criteris estètics i comunicatius del disseny
gràfic, així com a utilitzar les eines de programació orientades
als llenguatges web i app (HTML, CSS i JavaScript). També
adquirim coneixements sobre bases de dades, el disseny 3D o
vídeo digital.

En acabar el Cicle, podràs integrar-te en equips
interdisciplinaris com a dissenyador web o d'aplicacions
mòbils.

Els productes finals són websites, apps o altres productes
multimèdia, com llibres electrònics o productes audiovisuals
(vídeo digital omotion graphics).

D’aquesta manera obtenim diversos perfils professionals en
que poden tenir més protagonisme els llenguatges de
programació o la creativitat gràfica, en funció sempre dels
interessos i les inclinacions de l’alumne.

Gràfica Interactiva



Gràfica Interactiva





Cicle Formatiu de Grau Superior 
Il·lustració



Aquests estudis estan adreçats a la creació d’imatges per a
tots els àmbits de l’edició, per als quals fomentem una
formació multidisciplinar que analitza i aprofundeix en tot allò
que envolta la part comunicativa de les imatges, tenint cura
de l’expressivitat i estètica del llenguatge visual.
Des de l’ensenyament de capacitats tècniques i
procedimentals, de reforç de la memòria visual, del domini
del llenguatge plàstic i del coneixement de les creacions
artístiques precedents, dirigim l’avenç de la formació vers la
sensibilitat estètica, els continguts de les imatges, els sistemes
de comunicació i el paper de les il·lustracions en la cultura i
societat contemporànies.

Durant tot el període que duu en funcionament aquesta
especialitat hem tingut molt present l’actualització dels
continguts i recursos tecnològics i les realitats artístiques,
culturals i socials que el desenvolupament de la societat ens
va plantejant a partir de la seva anàlisi constant.

Il·lustració



Il·lustració









Cicle Formatiu de Grau Superior 
Modelisme i disseny ceràmic



Els estudis de modelisme i disseny ceràmic estan adreçats al
coneixement teòric i pràctic dels diferents fangs (vermell, pisa, gres,
porcellana i refractari) i les matèries primeres per fer esmalts.
La part teòrica incideix en la història (antiga i contemporània),
materials i tecnologia i projectes. Les matèries de taller incideixen en
l’aprenentatge dels procediments de dibuix i conformació de peces
(a mà, torn i motlles), l'execució de peces mitjançant impressió 3D i
les diverses tècniques decoratives per als acabats de les mateixes.
Es pretén dotar els alumnes dels recursos estètics i plàstics per poder
elaborar peces, tant comercials com artístiques, amb les quals
puguin trobar el seu propi lloc en el mercat actual.

Els estudis s'adrecen a la projecció i execució d’objectes volumètrics,
a la creació espacial, a la investigació de formes, tècniques i
processos creatius propis de les tècniques ceràmiques. Aquests
estudis oscil·len entre la creació personal i el treball en l’àmbit
professional.

Modelisme i disseny ceràmic



Modelisme i disseny ceràmic







Cicle Formatiu de Grau Superior 
Tècniques escultòriques



Aquests estudis estan adreçats a la projecció i execució
d’objectes volumètrics, a la creació espacial, i a la investigació
de formes, tècniques i processos creatius propis de les
tècniques escultòriques en diferents materials (fusta, pedra,
metalls, resines, etc.). Aquests estudis oscil·len entre la
creació personal i el treball en l’àmbit professional.

El caràcter genèric d’aquest cicle demana la recerca d’un cert
equilibri entre la variada quantitat de recursos a l’abast i
l’aprofundiment qualitatiu en el seu coneixement i ús.

Tècniques escultòriques



Tècniques escultòriques











Cicle Formatiu de Grau Superior 
Projectes i direcció d’obres de decoració



El Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes i Direcció
d’Obres de Decoració, ofereix als alumnes una visió àmplia
del disseny d’interiors i dels seus àmbits d’aplicació
professional.
El disseny d’interiors té com a objectiu el projecte i el
condicionament de l’espai com el lloc on les persones
realitzen tot tipus d’activitats: habitatge, comercial, lúdica,
expositiva, educativa, etc.

Els objectius pedagògics són donar una formació específica i
centrada en les tècniques i les habilitats necessàries per
resoldre la creació, el projecte i la direcció d’una obra
d’interiorisme.
L’equip docent del departament d’interiorisme està format
per professionals del disseny i l’arquitectura. El treball
d’aquests professionals en casos reals garanteix als alumnes la
connexió amb la realitat professional de l’interiorisme.

Projectes i direcció d’obres de decoració



Projectes i direcció d’obres de decoració







XERRADES ESPECIALITATS

Dia 12 de maig

7 tarda 

Gràfica interactiva

8 tarda 

Còmic

Dia 13 de maig 7 tarda Gràfica impresa

Dia 14 de maig 7 tarda Escultura i ceràmica 

Il·lustració

Interiorisme

6 tarda 

Animació

* Els enllaços a aquestes trobades virtuals estaran disponibles a la web de l'escola a partir d'aquest cap de setmana.
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