
Descripció

Aquests ensenyaments tenen com a objectiu la formació
qualificada de professionals de l’àmbit del disseny, perquè
siguin capaços de comprendre, definir i optimitzar els
productes i serveis del disseny en els diferents àmbits,
dominar els coneixements científics, humanístics,
tecnològics i artístics i els mètodes i procediments que hi
estan associats, així com generar valors de significació
artística, cultural, social i mediambiental, en resposta als
canvis socials i tecnològics que es vagin produint.

Els ensenyaments comprenen un total de 240 crèdits ECTS
distribuïts en quatre cursos.

El títol que s'obté en superar aquests ensenyaments és el
títol superior de Disseny de l'especialitat corresponent
adaptat a l'espai europeu d'ensenyament superior que
equival, a tots els efectes, a un grau universitari.

Continguts

L'estructura i el contingut mínim d'aquests estudis estan
fixats pel Reial decret 633/2010. D'acord amb aquesta
normativa cada centre elabora el seu pla d'estudis, que és
sotmès a l'aprovació per part del Departament
d'Ensenyament i a un procés de verificació.

La tipologia de les matèries són: formació bàsica,
assignatures obligatòries de l'especialitat, optatives,
pràctiques externes i treball final.

Accés

Per accedir als ensenyaments superiors cal complir els
requisits següents:

tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d'accés

a la universitat per a més grans de 25 anys;

•

superar una prova específica d'accés.•

Les persones més grans de 19 anys que no compleixin
aquests requisits d'accés poden fer una prova específica
d'accés, si se supera una prova prèvia de maduresa
relacionada amb els objectius del batxillerat.

Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació

de tècnic o tècnica superior en arts plàstiques i disseny.

La validesa de la prova específica d'accés és anual.

Tràmits

Consulteu al centre corresponent la normativa i els
períodes de preinscripció i matrícula.

Consulteu l'import de la matrícula per als centres
dependents del Departament d'Educació, a l'apartat
de preus públics, on també s'informa dels supòsits
d'exempcions i bonificacions generals i específiques.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen aquests estudis obtenen un títol
superior, que els permet accedir als estudis de màster.

Sortides professionals

La superació d'aquest ensenyament permet accedir al món
laboral:

en identitat corporativa i visual, producció gràfica i direcció

d'art en publicitat;

•

en disseny editorial, d'envasos i embalatges, audiovisual,

gràfic, multimèdia, d'interacció, web, de material didàctic,

etc.;

•

com a docent d'ensenyaments artístics superiors i/o

universitaris.

•

Normativa

Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments

artístics superiors (DOGC núm. 6642, de 12.6.2014)

•
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http://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/artistics-superiors/inici/
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=664447&language=ca_ES


Barcelonès

Badalona

EA Pau Gargallo (08001480)
parc Serentill, s/n
08915 Badalona
Tel. 933997652
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Barcelona

Esc.Sup.Disseny ESDAP - Catalunya
(08071573)
c. de la Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn

EA Llotja (08013329)
c. Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel. 934181720
Centre: públic
Horari: diürn

Campusnet (08077241)
Travessera de les Corts, 331
08029 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Centre Aut.Ens.Artístics Superiors
LCI Barcelona (08058398)
c. Balmes, 209-211
08006 Barcelona
Tel. 932372740
Centre: privat
Horari: diürn

Escola Superior de Disseny IED
(08072474)
c. Biada, 11
08012 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

L'Hospitalet de Llobregat

EA Josep Serra i Abella (08044077)
c. Jerusalem, 2B
08902 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 933366810
Centre: públic
Horari: diürn

Garrotxa

Olot

EA d'Olot (17005340)
c. Pare Antoni Soler, 1-3
17800 Olot
Tel. 972262403
Centre: públic
Horari: diürn

Osona

Vic

EA de Vic (08035003)
rbla. Sant Domènec, 24
08500 Vic
Tel. 938854851
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Urgell

Tàrrega

EA Ondara (25004528)
pl. Centenari, s/n
25300 Tàrrega
Tel. 973310486
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Terrassa

Centre de la Imatge i Tecnologia
Multimèdia, CITM (08064313)
c. Igualtat, 33 (Campus UPC de
Terrassa)
08222 Terrassa
Tel. 937398312
Centre: privat
Horari: diürn
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