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Modalitat arts
Durada dels estudis
2 cursos acadèmics.

L’objectiu del Batxillerat artístic consisteix en afavorir la maduració intel.lectual i humana dels alumnes
i capacitar-los per l’adquisició i integració de nous
sabers i habilitats en el món artístic.

Estructura del batxillerat
El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries
dels dos cursos del batxillerat són:
1r
2n
Llengua catalana i literatura
2
2
Llengua castellana i literatura
2
2
Llengua estrangera
3
3
Educació física
2
Filosofia i ciutadania
2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia
3
Història
3
Tutoria
1
1
Religió (voluntària)
-/2*
Treball de recerca
Matèria modalitat 1
4
4
Matèria modalitat 2
4
4
Matèria modalitat 3
4
4
Matèria modalitat 4 o optativa
4/2*
4
Total
30
30

Descripció curricular

La modalitat d’arts consta d’una part comuna, integrada per les matèries comunes i la tutoria, i una part
diversificada, composta per les matèries de modalitat,
les matèries optatives i el treball de recerca.

BATXILLERAT

L’alumne/a ha de triar un mínim de sis matèries de
modalitat i almenys cinc han de ser de la modalitat
d’arts. Una vegada escollides ha de completar l’horari
amb assignatures de la mateixa modalitat, d’altres
modalitats, o amb matèries optatives.

4

L’alumnat matriculat en centres ordinaris pot cursar
alguna matèria de modalitat de segon curs a través
del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix,
amb un màxim de dues matèries per alumne/a. Per a
les matèries de primer curs aquesta possibilitat només
es pot demanar en el cas d’una matèria que tingui
continuïtat en el segon curs i que el centre no pugui
oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues
matèries per alumne/a.

* L’alumnat que cursi religió ha de fer una matèria optativa
de dues hores.

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

Part comuna

Accés als estudis:

Matèries comunes

• Llengua catalana i literatura I i II

(2 hores a cada curs)

• Llengua castellana i literatura I i II

(2 hores a cada curs)

• Llengua estrangera I i II (3 hores a cada curs)
On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Ciències per al món contemporani (2 hores a 1er curs)
• Filosofia i ciutadania (2 hores a 1er curs)
• Història de la filosofia (3 hores a 2ncurs)
• Història

• Educació física *

• Religió (voluntària)
Part diversificada. Matèries de modalitat:
• Cultura audiovisual
• Dibuix artístic I i II
• Dibuix tècnic I i II
• Disseny

• Història de l’art

• Tècniques d’expressió graficoplàstica
• Volum

Per accedir al batxillerat cal
satisfer algun dels requisits
següents:
• estar en possessió del
títol de graduat o graduada
en educació secundària
obligatòria;
• estar en possessió del títol
de tècnic o tècnica per haver
superat un cicle formatiu de
grau mitjà, al qual s’havia
accedit mitjançant una prova
d’accés;*
• estar en possessió del títol
de tècnic o tècnica superior
per haver superat un cicle
formatiu de grau superior,
al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés;*
• haver cursat estudis a
l’estranger que hagin estat
homologats (o estiguin en
tràmit d’homologació) al
títol de graduat o graduada

en educació secundària, al
títol de tècnic o tècnica o
equivalent;
• Haver cursat altres estudis
de plans anteriors que estiguin homologats als estudis
esmentats.
* En aquests casos, en què
l’alumne disposa d’una titulació de formació professionalespecífica, d’arts plàstiques
i disseny o d’esports, es pot
demanar la convalidació
de matèries optatives i del
treball de recerca.
Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de
formació professional poden
optar a fer només les matèries comunes del batxillerat
i obtenir el títol de batxiller
sense reconeixement de
modalitat.

BATXILLERAT

Via arts plàstiques, imatge i disseny
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Modalitat arts
Durada dels estudis
2 cursos acadèmics.

L’objectiu del Batxillerat artístic consisteix en afavorir la maduració intel.lectual i humana dels alumnes
i capacitar-los per l’adquisició i integració de nous
sabers i habilitats en el món artístic.

Estructura del batxillerat
El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries
dels dos cursos del batxillerat són:
1r
2n
Llengua catalana i literatura
2
2
Llengua castellana i literatura
2
2
Llengua estrangera
3
3
Educació física
2
Filosofia i ciutadania
2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia
3
Història
3
Tutoria
1
1
Religió (voluntària)
-/2*
Treball de recerca
Matèria modalitat 1
4
4
Matèria modalitat 2
4
4
Matèria modalitat 3
4
4
Matèria modalitat 4 o optativa
4/2*
4
Total
30
30

Descripció curricular

La modalitat d’arts consta d’una part comuna, integrada per les matèries comunes i la tutoria, i una part
diversificada, composta per les matèries de modalitat,
les matèries optatives i el treball de recerca.

BATXILLERAT

L’alumne/a ha de triar un mínim de sis matèries de
modalitat i almenys cinc han de ser de la modalitat
d’arts. Una vegada escollides ha de completar l’horari
amb assignatures de la mateixa modalitat, d’altres
modalitats, o amb matèries optatives.

6

L’alumnat matriculat en centres ordinaris pot cursar
alguna matèria de modalitat de segon curs a través
del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix,
amb un màxim de dues matèries per alumne/a. Per a
les matèries de primer curs aquesta possibilitat només
es pot demanar en el cas d’una matèria que tingui
continuïtat en el segon curs i que el centre no pugui
oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues
matèries per alumne/a.

* L’alumnat que cursi religió ha de fer una matèria optativa
de dues hores.

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

Part comuna

Accés als estudis:

Matèries comunes

• Llengua catalana i literatura I i II

(2 hores a cada curs)

• Llengua castellana i literatura I i II

(2 hores a cada curs)

• Llengua estrangera I i II (3 hores a cada curs)
On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Ciències per al món contemporani (2 hores a 1er curs)
• Filosofia i ciutadania (2 hores a 1er curs)
• Història de la filosofia (3 hores a 2ncurs)
• Història

• Educació física *

• Religió (voluntària)
Part diversificada. Matèries de modalitat:
• Anàlisi musical I i II
• Anatomia aplicada
• Arts escèniques

• Cultura audiovisual

• Història de la música i de la dansa
• Llenguatge i pràctica musical
• Literatura universal
• Literatura catalana

• Literatura castellana

Per accedir al batxillerat cal
satisfer algun dels requisits
següents:
• Estar en possessió del
títol de graduat o graduada
en educació secundària
obligatòria;
• Estar en possessió del títol
de tècnic o tècnica per haver
superat un cicle formatiu de
grau mitjà, al qual s’havia
accedit mitjançant una prova
d’accés;*
• Estar en possessió del títol
de tècnic o tècnica superior
per haver superat un cicle
formatiu de grau superior,
al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés;*
• Haver cursat estudis a
l’estranger que hagin estat
homologats (o estiguinen
tràmit d’homologació) al
títol de graduat o graduada

en educació secundària, al
títol de tècnic o tècnica o
equivalent;
• Haver cursat altres estudis
de plans anteriors que estiguin homologats als estudis
esmentats.
* En aquests casos, en què
l’alumne disposa d’una titulació de formació professional
específica, d’arts plàstiques
i disseny o d’esports, es pot
demanar la convalidació
de matèries optatives i del
treball de recerca.

Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de
formació professional poden
optar a fer només les matèries comunes del batxillerat
i obtenir el títol de batxiller
sense reconeixement de
modalitat.

BATXILLERAT

Via d’arts escèniques, música i dansa
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Arts aplicades a l’escultura
Tècnic/a en forja artística

Durada dels estudis
1600 hores. 2 cursos acadèmics

On treballaràs?

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

En empreses o tallers relacionats amb:

• Realització de projectes mitjançant la forja, amb
materials tradicionals o innovadors.

• Història de la cultura i de l’art: arts aplicades de
l’escultura.

• Serralleria.

• Selecció del procediment, la tècnica i els materials
més adients per a la realització d’una forja artística.
• Tasques de conservació i restauració de forges .
• Tasques de restauració del patrimoni artístic.
• Manteniment de l’equipament tècnic.

• Dibuix artístic.
• Dibuix tècnic.
• Volum.

• Materials i tecnologia.
• Taller de recerca.
• Taller de forja.

• Formació i orientació laboral.

• Fomació pràctica en empreses, estudis o tallers.

On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Embelliment d’àmbits arquitectònics.

On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP).

• Reproducció o recreació d’objectes escultòrics.
• Equipament de l’espai natural i urbà.

• Objectes ornamentals religiosos, esportius, commemoratius i altres.
• Monuments commemoratius i altres objectes de
l’escultura aplicada

• Prototips i elements volumètrics per a l’arquitectura i
l’urbanisme.
• Conservació i restauració del patrimoni artístic.

CFGM

CFGM

• Obra final.

• Execució de forges artístiques en metall.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.

8

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
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Comunicació gràfica i audiovisual
Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en assistència
al producte gràfic interactiu

Durada dels estudis
1600 hores. 2 cursos acadèmics

On treballaràs?

De què treballaràs?

• Obra final

En empreses o tallers relacionats amb:

• Realització i correcció del tractament informàtic de
preparació i composició de text i imatge destinats a
l’edició web i multimèdia.

• Tipografia

• Projectes
• Volum

• Programes d’edició web.

On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Interpretació de les especificacions d’un
dissenyador/a en un projecte de comunicació gràfica
interactiva i realització dels elements gràfics

• En empreses relacionades amb la comunicació
visual i el producte interactiu (agències de publicitat,
empreses multimèdia, estudis de disseny, departaments de màrqueting, publicitat o disseny d’empreses,
publicacions en línia) realitzant tasques de producció
d’elements en suport web i multimèdia.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.

On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP).

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera
independent o en col·laboració amb d’altres professionals.

Què estudiaràs?
• Anglès tècnic

• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Edició web

• Fonaments del disseny gràfic
• Formació i orientació laboral

10

CFGM

CFGM

• Història del disseny gràfic
• Mitjans informàtics
• Multimèdia

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
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Tèxtils artístics
Tècnic/a en art tèxtil

Durada dels estudis
1950 hores. 2 cursos acadèmics

On treballaràs?

Accés als estudis universitaris:

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

En empreses, equips o tallers relacionats amb:

• GRAU en Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors,
Moda, Producte)(ESDAP)

• Col·laboració en l’àmbit de la decoració.

• Història dels tèxtils artístics.

• Àmbit de la llar: catifes, cortines

• Obres i muntatges artístics per a galeries i centres.
• Col·laboració en publicacions especialitzades.
• Assessorament de museus, galeries i
col·leccionistes.

• Història de l’art tèxtil contemporani.
• Dibuix artístic.
• Color.

• Morfologia espacial i volumètrica.

• Galeries d’art

On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

i tapisseria per a mobiliari

• Sector de l’espectacle: instal·lacions,
escenografia

• Accés als estudis universitaris de grau d’acord amb
les condicions d’admissió que s’estableixin.

• Publicacions especialitzades

• Projectes:art tèxtil.

• Difusió i gestió d’obra artística

• Taller de brodats i puntes.

artisticotècnica

• Taller de materials tèxtils.

• GRAU en Conservació i Restauració de bens culturals
(ESCRBC)

• Assessorament i formació

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.

• Taller de tapissos i catifes.

• Taller de teixits en baix lliç.

• Taller d’estampació i tintatges de teles.
• Taller d’art tèxtil.

On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP)

• Formació o orientació laboral.

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

CFGS

CFGS

• Obra final.

12

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

WWW.EAONDARATARREGA.COM

13

Ceràmica artística
Tècnic/a superior en ceràmica artística-LOE

Durada dels estudis
2000 hores. 2 cursos acadèmics

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

• Ceramista.

• Dibuix artístic.

• Encarregat/ada de taller de ceràmica.

• Dibuix tècnic.
• Volum.

• Història de la ceràmica.
• Mitjans informàtics.

• Materials i tecnologia: ceràmica.
• Taller ceràmic.

• Projectes de ceràmica artística.

On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

On treballaràs?

Accés als estudis universitaris:

• En tallers elaborant productes ceràmics comercialitzats mitjançant galeries d’art, fires o en empreses de
decoració, construcció, objectes d’ús domèstic, de lleure i de temps lliure.

• GRAU en Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors,
Moda, Producte)(ESDAP).

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera
independent o realitzant projectes en col·laboració
amb d’altres professionals.

• GRAU en Conservació i Restauració de bens culturals
(ESCRBC).

• Accés als estudis universitaris de grau d’acord amb
les condicions d’admissió que s’estableixin.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.

• Projecte integrat.

• Formació i orientació laboral.

On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP)

CFGS

CFGS

• Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers.

14

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
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Arts aplicades a l’escultura
Tècnic/a superior en arts aplicades a l’escultura

Durada dels estudis
1875 hores. 2 cursos acadèmics

On treballaràs?

Accés als estudis universitaris:

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

En empreses, tallers o estudis relacionats amb:
• Realització d’obres de creació i d’encàrrec.

• GRAU en Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors,
Moda, Producte)(ESDAP).

• Obres escultòriques de producció artística, artesana
i/o industrial.

• Història de les arts aplicades a l’escultura.

• Equips pluridisciplinaris d’arquitectura, urbanisme,
disseny i publicitat.

• Indústria relacionada amb la conservació i la rehabilitació

• Accés als estudis universitaris de grau d’acord amb
les condicions d’admissió que s’estableixin.

• Anàlisi de la documentació tècnica, la iconogràfica i
l’organització dels recursos necessaris per a l’execució
d’un projecte.
• Manteniment dels equips tècnics.

• Dibuix artístic i color.

• Geometria descriptiva.
• Volum i projectes.

• Recerca i projecció de l’escultura.
• Taller de talla artística de fusta.

• Taller de talla artístics de pedra.

• Taller de buidatge i emmotllament artístics.
• Taller de forja artística.
• Taller de fosa artístics.

• Formació i orientació laboral.

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

del patrimoni arquitectònic.

• Instal·lacions escenogràfiques per a teatre, cinema i
televisió.

• Construcció de maquetes per a arquitectura i urbanisme
• Realització de prototips.

• Producció de joguines i ornaments arquitectònics.
• Producció de mobiliari urbà.

• Realització d’elements de volum per a la publicitat, el
disseny gràfic i l’industrial.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.

On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP)

• Assessorament i formació artisticotècnica.

CFGS

CFGS

• Projecte final.

On estudiar:

• GRAU en Conservació i Restauració de bens culturals
(ESCRBC).

16

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
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Disseny d’interiors
Tècnic/a superior en projectes i direcció d’obres de
decoració

Durada dels estudis
1950 hores. 2 cursos acadèmics

On treballaràs?

Competències professionals:

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

• Immobiliàries

• Projectes d’obres de decoració dissenyades per un/a

• Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental.

• Interiorisme

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres,
de les tasques de desenvolupament i direcció d’obres
de decoració dissenyades per l’alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació
de formes, materials i processos creatius del disseny
d’interiors.

• Representació gràfica dels treballs.

• Història de d’interiorisme.
• Dibuix artístic.
• Dibuix tècnic.

• Expressió volumètrica.

• Mitjans informàtics i audiovisuals.
• Projectes.

• Projectes: projectes i direcció d’obres.
• Tecnologia i sistemes constructius.

• Tecnologia i sistemes constructius; projectes i direcció d’obres.

• Formació i orientació laboral.
• Programació d’obres.

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.
• Projecte final.

10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Arquitectura

• Enginyeria civil

• Assessorament i formació artisticotècnica

Accés als estudis universitaris:
• GRAU en Disseny (especialitats: Gràfic, Interiors,
Moda, Producte)(ESDAP).
• GRAU en Conservació i Restauració de bens culturals
(ESCRBC).

• Accés als estudis universitaris de grau d’acord amb
les condicions d’admissió que s’estableixin.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.
On estudiaràs?

CFGS
18

On estudiar:

EASD Ondara Tàrrega. (Seu ESDAP)
Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

CFGS

professional de nivell superior.

• Decoració

WWW.EAONDARATARREGA.COM
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Comunicació gràfica i audiovisual
Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en
gràfica interactiva

Durada dels estudis
2000 hores. 2 cursos acadèmics

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

• Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica
impresa.

• Fonaments de la representació i l’expressió visual.

• Creatiu/iva.

• Anàlisi de propostes de projectes de gràfica impresa
aplicats a àmbits diferents.
• Col·laboració en l’organització i supervisió de la
producció.

• Formació i orientació laboral.

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers.
• Fotografia.

• Història de la imatge gràfica.
• Mitjans informàtics.

• Producció gràfica industrial.
• Projecte integrat.

• Projectes de gràfica impresa.

• Tècniques d’expressió gràfica.
• Teoria de la imatge.
• Tipografia.

• En empreses relacionades amb la comunicació
visual: agències de publicitat, editorials, estudis de
disseny, premsa.
On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera
independent o en col·laboració amb d’altres professionals.
Competències professionals:
• Comunicar eficientment idees i missatges mitjançant
el llenguatge multimèdia.
• Dotar al producte gràfic interactiu dels elements
persuasius, informatius i/o identificatius adequats als
objectius de l’encàrrec.

• Gestionar elements gràfics de la *interface i seleccionar els recursos més adequats per solucionar aspectes de configuració i instal·lació.
• Planificar i dur a terme, de manera autònoma, projectes de gràfica interactiva amb el nivell de qualitat
exigible professionalment.

• Seleccionar i utilitzar els recursos més adequats per
solucionar els aspectes formals, funcionals i tècnics
d’un problema comunicatiu concret.
• Transmetre mitjançant els recursos del llenguatge
multimèdia la informació adequada amb precisió i
eficiència comunicativa.

• Realitzar correctament els processos de producció.
• Coordinar el treball que es derivi o generi a partir
d’aquestes responsabilitats.

• Conèixer i complir la normativa que regula l’activitat
professional.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a
un lloc de treball.
On estudiaràs?

EASD Ondara de Tàrrega (seu ESDAP).

• Realitzar peces de gràfica interactiva en totes les seves fases i dur a terme els controls de qualitat corresponents per a l’obtenció d’un producte multimèdia de
qualitat tècnica, artística i comunicativa.

CFGS
20

• Elaborar normes d’aplicació i generar documents que
facilitin la comprensió, gestió i posterior evolució del
producte gràfic interactiu.

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

CFGS

• Direcció d’art.

• Fonaments del disseny gràfic.

On treballaràs?

WWW.EAONDARATARREGA.COM
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Ensenyaments Artístics Superiors
Durada dels estudis
240 crèdits ECTS. 4 cursos acadèmics.

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

• Disseny dels espais interiors per l’hàbitat.

1r curs

• Disseny d’espais administratius.

• Disseny d’espais culturals, educatius i lúdics.

• FB Llenguatges i tècniques de representació i comunicació 34 c

• Rehabilitació d’habitatges.

• FB Història de les arts i el disseny 8 c

• Gestió empresarial d’activitats creatives

2n curs

• Disseny d’espais comercials i d’oci.

• Disseny d’espais efímers.

• Paisatgisme i disseny d’espais públics.

• Disseny dels espais interiors dels diferents sistemes
de transport.

• Gestió d’obres, amidaments, pressupostos i prevenció de riscos en l’àmbit del disseny d’interiors.
• Direcció d’obres en l’àmbit del disseny d’interiors.
• Investigació i docència.

• FB Fonaments del disseny 12 c

• FB Ciències aplicades al disseny 6 c

• FB Fonaments del disseny 4 c

• FB Ciències aplicades al disseny 4 c
• FB Cultura del disseny 4 c

• FO Història del disseny d’interiors 4 c

• FO Projectes de disseny d’interiors 12 c
• FO Eines pel disseny d’interiors 14 c

• FO Materials i tecnologia aplicada al disseny
d’interiors 18 c

• Rehabilitació

• FB Gestió del disseny 6 c

• Jardineria

• FB Cultura del disseny 6 c
• FO Història del disseny d’interiors 4 c

• FO Projectes de disseny d’interiors 22 c
On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• FO Materials i tecnologia aplicada al disseny

• Espais efimers
• Disseny / Arquitectura / Enginyeria / Construcció
• Assessorament i formació artisticotècnica

d’interiors 13 c

• FO Gestió del disseny d’interiors 3 c

• OP Tallers de tècniques artístiques 6 c
4t curs

• FO Gestió del disseny d’interiors 6 c
• OP Teoria, crítica i humanitats 4 c

• OP Projectes monogràfics de disseny 8 c

• OP Projectes monogràfics d’interdisciplinarietat 8 c
• FO A escollir entre les tres matèries 4 c
• FO Pràcticum 8 c

• FO Projecte fi de grau 22 c

On treballaràs?
En empreses, equips o estudis relacionades amb:

GRAU
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3r curs

GRAU

Títol superior (EEES) en Disseny d’Interiors

• Mobiliari i decoració

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

WWW.EAONDARATARREGA.COM

23

Ensenyaments Artístics Superiors
Títol superior (EEES) en Disseny Gràfic

Durada dels estudis
240 crèdits ECTS. 4 cursos acadèmics.

De què treballaràs?

Què estudiaràs?

• Identitat corporativa i visual

1r curs

• Producció gràfica

• Disseny d’envasos i embalatges
• Direcció d’art en publicitat

• FB Fonaments del disseny 12 c

• FB Llenguatges i tecniques de crepresentacio i
comunicacio 34 c

• FB Ciència aplicada al disseny 6c

• FB Gestio del disseny 6c

• FO Historia del disseny grilfic 4c

• FO Projectes de disseny grilfic 20c
On estudiar:
10-EASD Ondara,
Tàrrega (Seu ESDAP)

• FO Tecnologia aplicada al disseny grilfic 18 c
• OP Tallers de tecniques artistiques 6c
4t curs

• FB Història de les arts i el disseny 8c

• FO Gestio del disseny grilfic 6c

• Disseny multimèdia

2n curs

• OP Projectes monogrilfics de disseny 8c

• Disseny ambiental: gràfic i comunicacions

• FB Ciències aplicades al disseny 4c

• FO A escollir entre les tres materies 4c

• FO Història del disseny gràfic 4c

• FO Projecte fi de grau 22c

• Disseny audiovisual

• Grafisme en televisió
• Disseny d’interacció, disseny web
aplicades a l’espai

• Disseny de material didàctic
• Investigació i docència

• OP Teoria, critica i humanitats 4c

• FB Fonaments del disseny 4c

• OP Projectes monogrilfics d’interdisciplinarietat 8c

• FB Cultura del disseny 4c

• FO Pràcticum 8c

• FO Projectes de disseny gràfic 16c
• FO Eines pel disseny gràfic 18c

• FO Tecnologia aplicada al disseny gràfic 4c

GRAU

• FO Tipografia

24

• FB Cultura del disseny 6c

• Podràs treballar per compte propi o d’altri, de manera
independent o en col·laboració amb d’altres professionals.

Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara

On treballaràs?
• En empreses relacionades amb la comunicació
visual: agències de publicitat, editorials, estudis de
disseny o empreses d’altres sectors que requereixin
aquest perfil professional.

GRAU

• Disseny editorial

3r curs

WWW.EAONDARATARREGA.COM
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Maquetació llibret: Departament de Gràfic
Disseny fitxes interiors: Judit Reñé, Elba Romero, Arnau Torrente
© EASD ONDARA 2013

Per a més informació:

www.eaondaratarrega.com
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