art
leather
design
L’Escola d’art i disseny La Gaspar, imparteix estudis oficials dels cicles formatius de grau
mitjà (Assistència al producte gràfic imprès i Artesania de complements de cuir) i del cicle
formatiu de grau superior (Gràfica publicitària), a més d'una extensa oferta per a totes les
edats en la programació d’Escola Oberta.

UNA ESCOLA PROFESSIONALITZADORA

Única, Singular

L’escola d’Art i Disseny La Gaspar, des de la seva fundació el 1983, ha estat un
centre inquiet amb gent jove i neguit professionalitzador, integrat de manera activa en
l’entorn cultural i industrial de la comarca i que ha comptat amb la dedicació entusiasta
de tot el seu professorat.
L’escola creu que, en una societat canviant, cal apostar per un disseny social i responsable centrat en la persona, treballar amb una visió global i integradora del procés de
disseny i de tots els factors que convergeixen en el seu ús i producció. L’escola forma
l’alumnat en la creativitat i la innovació a la recerca de respostes i solucions alternatives, integradores, duradores i sostenibles.
L’escola vol ensenyar el disseny entès com la capacitat de solucionar problemes, amb
sistemàtica i metodologia, posant èmfasi en el rigor del procés.
A l’escola l’alumne adquireix els coneixements i les habilitats per al seu futur professional. La complicitat que l’escola ha establert amb l’empresariat local facilita aquest
trànsit de l’estudi al treball.

BE DIFFERENT

Be unique
Be you
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Assistència al Producte
Gràfic Imprès
TITULACIÓ

Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny
en Assitència al Producte Gràfic Imprès
DURADA DELS ESTUDIS
1.600 hores de les quals 1.400 h es realitzen a l’escola i 200 h de pràctiques es fan
al centre de treball.
MÒDULS
Anglès tècnic
Autoedició
Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Fonaments del disseny gràfic
Formació i orientació laboral
Història del disseny gràfic
SORTIDES PROFESSIONALS
Disseny gràfic
Comunicació visual i gràfica
Preimpressió
Edició i copisteria
Grafisme
Senyalització

Aquests estudis capaciten per interpretar i
dur a terme les diferents fases d’un projecte
gràfic, d’acord amb les prescripcions tècniques
i d’estil, fins a obtenir un producte gràfic
adequat als objectius comunicatius inicials.

Mitjans informàtics
Obra final
Producció i impressió
Projectes
Tipografia
Volum
Formació en centres de treball

Publicitat
Imatge corporativa
Organització firal
Publicacions i documentació
interna d’entitats

ACCÉS
Amb títol d’ESO o equivalent: realitzar prova d’accés específica.
Sense títol d’ESO: realitzar prova d’accés comuna i prova d’accés específica i tenir 17 anys o
complir-los durant l’any que es fa la prova.
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Gràfica Publicitària
TITULACIÓ

Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques
i Disseny en Gràfica Publicitària
DURADA DELS ESTUDIS
2.000 hores, de les quals 1.720 h es realitzen a l’escola i 280 h de pràctiques es fan
al centre de treball.
MÒDULS
Fonaments del disseny gràfic
Fonaments de la representació i l’expressió
visual
Formació i orientació laboral
Fotografia
Història de la imatge publicitària
Hores de lliure elecció: packaging
Llenguatge i tecnologia audiovisual

Mitjans informàtics
Projecte integrat
Projectes de gràfica publicitària
Teoria de la imatge
Teoria de la publicitat i marketing
Tipografia
Formació en centres de treball

SORTIDES PROFESSIONALS
Disseny gràfic
Arts gràfiques
Relacions públiques
Promoció d’articles diversos
Grafisme editorial

Ambientació d’espais
Imatge corporativa
Senyalització
Imatge gràfica del producte

ACCÉS

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un
projecte de gràfica publicitària, amb els controls de qualitat corresponents, i de les
aplicacions vinculades a la comunicació gràfica, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius
comunicatius inicials.

Amb requisits. Tenen accés directe les persones que tenen el títol de:
• Batxillerat artístic
• Tècnic/a superior de formació professional d’una família equivalent a arts plàstiques i disseny
• Tècnic/a de grau mitjà o Tècnic/a de grau superior d’arts plàstiques i disseny
Han de realitzar només la part específica les persones que tenen el títol de:
• Batxillerat
• Tècnic/a de grau superior de formació professional
Sense requisits. Les persones que NO tenen el títol de batxillerat o el títol de tècnic/a de grau mitjà
o Tècnic/a de grau superior han de fer les dues parts de la prova: la part comuna i la part específica.
– les persones que tenen 19 anys o més (o complir-los 1'any de la prova)
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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Artesania de
Complements de Cuir
TITULACIÓ

Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny
en Artesania de Complements de Cuir
DURADA DELS ESTUDIS
1.600 hores de les quals 1.525 h es realitzen a l’escola, 25 h de pràctiques es fan al centre de
treball i 75 h cal dedicar-les a l’obra final.
MÒDULS
Dibuix artístic
Volum
Història de la cultura i l’art:
indumentària
Dibuix tècnic
Anglès
Mitjans informàtics

Taller de cuir
Formació i orientació laboral
Materials i tecnologia
Taller d’emmotllat i buidat
Pràctiques en empreses
Obra final

FORMACIÓ EN ENTORN PROFESSIONAL (FEP)
És la modalitat de formació en la qual l’alumne esdevé aprenent i combina el temps de
formació a l’escola amb el temps d’activitat en un centre de treball (empresa, estudi o taller).

Aquests estudis estan orientats a la formació de professionals en el coneixement i la
manipulació del cuir, i en la seva aplicació al camp específic de la indumentària. Capaciten per exercir l’activitat professional en tallers artístics artesanals, en empreses
relacionades amb aquest sector o com a professionals autònoms. Els professionals
d’aquest nivell desenvolupen l’activitat en tallers i empreses de caràcter artesanal o
industrial, ja siguin públics o privats, petits, mitjans o grans, relacionats amb el camp
propi de l’artesania de complements del cuir. També poden exercir com a professionals
independents o associats en cooperativa.

SORTIDES PROFESSIONALS
Disseny i confecció de bosses
Accessoris de moda
Sabateria

Mobiliari artesanal i industrial
Enquadernació
Accessoris i articles esportius

ACCÉS
Amb títol d’ESO o equivalent: realitzar prova d’accés específica.
Sense títol d’ESO: realitzar prova d’accés comuna i prova d’accés específica i tenir 17 anys
o complir-los durant l’any que es fa la prova.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Proves d'accés
ensenyaments d'arts
plàstiques i disseny

El Departament d’Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones
que volen accedir a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior d’Arts Plàstiques i
Disseny.
La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa
en relació amb les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria (ESO)
per accedir a Grau Mitjà i Batxillerat per accedir a Grau Superior. La part específica
es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb
profit aquests ensenyaments.

CALENDARI
Convocatòria Ordinària maig. Es convoquen la part comuna i la part específica de la
prova d'accés.
Convocatòria Extraordinària juny. Es convoca només la part específica de la prova
d'accés.
Convocatòria Extraordinària de setembre. Es convoca només la part específica de
la prova d'accés als centres que disposin de places vancats resultants del procés de matriculació.
Consulta el calendari d'inscripcions a les proves d'accés al web del departament i de l'escola.

L’Escola La Gaspar és un centre on es poden realitzar les proves d’accés, tant comuna
com específica. Per a més informació envia un mail a escola@lagaspar.com, truca
al telèfon 93 805 52 62 o consulta el web www.lagaspar.com
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INFANTS, JOVES I ADULTS

Escola Oberta
INFANTS
Musicart 1 - P4
Musicart 2 - P5

TIC TAC, el viatger del temps - 1r i 2n. P
Explora - 3r i 4t. P
Descobreix - 5è i 6è. P

JOVES
Curs TransForma
Disseny de videojocs en 3D

Disseny gràfic i il·lustració assistit
per ordinador

ADULTS
MONOGRÀFICS ARTÍSTICS

Dibuix artístic
Projectes guiats de pintura
Projectes guiats d’escultura

 oncepte i tècniques escultòriques
C
Taller de Gravat i Serigrafia
Formació Artística per a Professorat

MONOGRÀFICS TECNOLÒGICS

Disseny gràfic i il·lustració assistit
per ordinador

Projectes guiats de fotografia
i Photoshop

ARTESANIA EN CUIR

Disseny, tècniques de patronatge
i confecció d’accessoris de pell

Àmplia oferta de tallers i cursos artístics, tecnològics i artesanals tant per adults, joves
i infants amb l’objectiu de permetre la formació artística i tecnològica a persones de
diferents nivells, interessos i necessitats.

OpenLeather (Taller obert de cuir)

Cal estar atent a l’oferta educativa d’Escola Oberta perquè pot ser variable curs rere curs
en funció de les matriculacions. Consultar la guia d'Ensenyaments Artístics d'Igualada
o el web www.lagaspar.com

Agraïm la col·laboració d'alumnes,
exalumnes i professorat en l'aportació de
continguts per a l'edició d'aquest llibret
informatiu.

HORARI SECRETARIA
Matins, de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de la tarda
Tardes, de dilluns a dijous de 3 a 6 de la tarda

