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Hola!

L’EMAID imparteix actualment diferents Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior amb titulació 
oficial del Ministeri d’Educació i del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El centre realitza també el Curs Preparatori de l’accés 
als Cicles Formatius de Grau Superior.

En l’àmbit de la formació no reglada, l’escola oferta 
diferents tallers vinculats a l’art i el disseny.

Els nostres estudis
(clica en els estudis que t’interessin)

• CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu 

• CFGS Gràfica Publicitària 

• CFGS Animació: 
Disseny De Videojocs I Entorns Virtuals 

• CFGS Interiorisme Projectes I Direcció 
d’obres de Decoració 

• CFGS Grafica Interactiva: 
Realitat Virtual I Realitat Augmentada 

• CURS PREPARATORI
• TALLERS 
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Cicle Formatiu de Grau Mitjà
Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents 

fases d’un projecte de gràfica interactiva

Competències professionals:
Comprendre les diferents fases del procés de creació i edició web i de productes 
gràfics per a la xarxa / Utilitzar amb destresa programes d’edició web i així com 
aplicacions que permetin la configuració i tractament dels elements multimèdia i 
de dibuixos i imatges / Conèixer el procés d’edició i els llenguatges de programació 
en què es basa la producció i l’edició de productes gràfics de comunicació web.

Sortida professional:
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 dissenyador en un projecte de 
comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics.

L’alumne/a podrà exerceix la seva activitat en el sector públic o privat en empreses 
relacionades amb la comunicació visual i el producte interactiu: sector audiovisual, 
agències de publicitat, empreses multimèdia, estudis de disseny, departaments de 
publicitat o disseny, publicacions en línia…

Títol: Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en      
Assistència al producte gràfic interactiu.

Contingut

Anglès Tècnic   66      

Dibuix Artístic                    99      

Dibuix Tècnic                                  66     

Fonaments del disseny                  99      

Història del Disseny Gràfic                  66      

Mitjans Informàtics                                  99      

Tipografia                   99      

Volum                    99      

Edició web                                271      

Obra final Integrada       66     

Formació i orientació laboral                  66     

Multimèdia                 271      

Projectes                    33    

Pràctiques d’empresa                200

1600 hores

2 cursos acadèmics

CFGM
ASSISTÈNCIA
AL PRODUCTE

GRÀFIC INTERACTIU
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Cicle Formatiu de Grau Superior 
Orientat a formar professionals creatius que desenvolupin la seva tasca de manera 

independent o per compte d’altri, en els diferents àmbits del disseny gràfic

Competències professionals:
Realització de productes gràfics publicitaris: 
Identitat corporativa, senyalística, disseny editorial, envasos i embalatges,fotografia 
i gràfica audiovisual, disseny web, espots...

Sortida professional:
Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria 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 i cal·ligràfics, manual per a 
diferents aplicacions, col·laboració en l’organització i supervisió de la producció. 
Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.

Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, en empreses dedicades a la 
comunicació publicitària, agències, estudis de disseny, empreses i institucions 
d’altres sectors que així ho requereixin.

Títol: Tècnic/a Superior d´Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària 

Contingut

Fonaments de la representació 
i l’expressió visual            99      6

Mitjans informàtics          99      6

Teoria de la imatge          66      3

Fotografia                           99      6

Història de la imatge publicitària  99      6

Fonaments del disseny gràfic         99      6

Tipografia      198    12

Edició fotogràfica i sistemes
d’impressió digital                        99      6

Formació i orientació laboral         66      3

Projectes de gràfica publicitària  400    25

Projecte final integrat         99    10

Llenguatge i                          
tecnologia audiovisual  198    12

Teoria de la publicitat 
i marketing                          99      7

Formació pràctica en empreses    280    12

2.000 hores

2 cursos acadèmics

CFGS
GRÀFICA 

PUBLICITÀRIA

ECTS ECTS

AiBr
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Id

1r curs 2n curs
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Cicle Formatiu de Grau Superior 
 Proporciona els coneixements tècnics i artístics per a desenvolupar projectes de 
Videojocs i Entorns Virtuals, des de la fonamentació teòrica fins a la producció

Competències professionals:
Desenvolupament de  totes les fases dels projectes d’animació interactiva i producció 
de videojocs i entorns virtuals interactius, mitjançant les tècniques i estils més adequats 
a les especificacions narratives i tècniques prèviament determinades.

Sortida professional:
Disseny artístic de personatges i escenaris, concept art, guió i narrativa audiovisual, 
realització  d’animacions  independents o integrades en produccions audiovisuals 
o interactives, creació, modelat i animació de personatges i escenes 3D, 
programació per a videojocs 2D i 3D, motors de joc, so digital.

L’àmbit professional i de treball comprèn activitats de disseny de videojocs i 
entorns virtuals realitzades com a professional autònom/a o associat/da a una empresa 
relacionada amb: producció de videojocs i aplicacions interactives, producció de cinema,  
televisió, publicitat, disseny gràfic, d’animacions i escenaris virtuals, per qualsevol 
sector que ho requereixi.

Títol: Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Animació. 
Perfil professional de videojocs i entorns visuals

Contingut

Fonaments de la representació
i l’expressió visual        99     6

Mitjans informàtics          99     6

Teoria de la imatge         66     3

Fotografia                          99     6

Història de l’animació         99     6

Tècniques d’animació       135   11

Llenguatge de Programació      165     9

Tècniques 3D          136     8

Formació i orientació laboral         66      3

Projectes d’animació        200    13

Projecte final integrat          99    10

Llenguatge i tecnologia                       
audiovisuals                         102      8

Dibuix aplicat a l’animació       130      6

Guió i estructura narrativa        60      3

Projectes de vidojocs
i entorns virtuals        99      6
          
Formació pràctica en empreses    280    12

2.000 hores
2 cursos acadèmics

CFGS
ANIMACIÓ

DISSENY DE VIDEOJOCS
I ENTORNS VIRTUALS

ECTS ECTS
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Cicle Formatiu de Grau Superior 
Orientat a formar professionals que desenvolupin la seva activitat en els àmbits de 

l’interiorisme: disseny de vivendes, disseny d’espais comercials, laborals i lúdics 

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de realitzar projectes i 
dirigir obres de decoració acomplint les directrius d’un disseny atenent la vessant 
artística i creativa. El seu ampli camp d’intervenció, abasta aspectes tècnics, 
econòmics i funcionals, en equilibri entre els recursos disponibles i l’aprofundiment 
qualitatiu en la seva coneixença i utilització. A més de realitzar dissenys propis 
d’elements aïllats, obres senzilles o reformes, aquest/a tècnic/a dirigeix, coordina 
i gestiona obres més complexes de professionals d’altres nivells.      

Competències professionals:
Reforma i rehabilitació d’espais, disseny de instal·lacions i programació d’obres,
disseny ecològic i sostenible, realització de maquetes i projectes 3D, projectes 
d’interiorisme

Sortida professional:
Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, com a autònom/a o associat/
da, en qualsevol grau, en empreses que desenvolupin projectes i direcció d’obres 
relacionades amb decoració, interiorisme, arquitectura, enginyeria civil i de les 
pròpies de les d’immobiliàries.

Títol: Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes   
i direcció d’obres de decoració.

Contingut

Història de l’arquitectura               60

Història de d’interiorisme                  60      

Dibuix artístic                                   90      

Dibuix tècnic                    150

Expressió volumètrica                120      

Projectes                     270

Tecnologia i sistemes constructius       120

Programació d’obres                  90    

Projectes i direcció d’obres                   390    

Mitjans informàtics 
i audiovisuals 120

Tecnologia i sistemes constructius:                                 
projectes i direcció d’obres      270

Formació i orientació laboral                 60

Projecte final              90

Formació pràctica en empreses              60

1.950 hores
2 cursos acadèmics

CFGS
INTERIORISME

PROJECTES I DIRECCIÓ
D’OBRES DE DECORACIÓ

Ps

3D

1r curs 2n curs
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CFGS
GRAFICA INTERACTIVA

REALITAT VIRTUAL I
REALITAT AUGMENTADA

CFGS Gràfica Interactiva
REALITAT VIRTUAL I REALITAT AUGMENTADA*

*Aquests estudis estan pendents d’autorització 
per part del Departament d’Ensenyament                                                        

Competències professionals:
Desenvolupar projectes de producte interactiu, de realitat virtual i augmentada, 
en els seus aspectes gràfics i artístics, funcionals, d’usabilitat i tècnics en funció dels 
objectius comunicatius. Organització, realització i gestió del procés de creació del 
producte interactiu.

Sortida professional:
La realitat Virtual i Augmentada permet generar entorns i continguts virtuals 
percebuts  per diferents sentits alhora on l’usuari interactua ja sigui  en 
experiències d’oci , aplicacions vinculades a  l’aprenentatge,  l’entrenament  o 
l’execució d’habilitats. Això permet que sigui aplicable a una gran quantitat de 
sectors: educatiu i formació, oci, prevenció riscos, medicina...

Contingut

Disseny d’interfícies d’Usuari (UI)              

Concept Art de Personatges i Escenaris                        

Modelat i Animació 3d                                         

Art videogràfic i realització 360                   

Captura de moviment             

Motor VR/AR, Programació,  IA                        

Sistemes de control, inputs,                     
interacció i sensors                                        

Projectes de Realitat Virtual i Augmentada 
per a diferents dispositius                   
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Curs Preparatori
Curs bàsic d’introducció al món de l’art i el disseny, adreçat especialment a qui 

vulgui preparar les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior 

Contingut
En aquest  curs es preparen les parts comunes a tots els Cicles formatius, i les parts 
específiques d’accés als Cicles d’Arts Plàstiques i Disseny.

Matemàtiques                                       60      

Llengua catalana                                  60      

Llengua castellana                                   60      

Llengua anglesa             60

Història                                                  60                      

Dibuix Artístic                                          90

Dibuix Tècnic                       90     

Imatge    90

Volum    90

CURS PREPARATORI
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Tallers
A l’Escola s’imparteixen, a més de tots els estudis reglats, una gran varietat de 

tallers monogràfics. La durada dels mateixos és de tot el curs, i l’horari és de tarda

• Taller d’Art I (taller infantil de 6-8 anys)
• Taller d’Art II (taller infantil de 9-12 anys)

• Taller de Tall i Confecció (Moda)
• Taller de Dibuix Artísitic
• Taller de Pintura
• Taller de Còmic i Il·lustració

• Taller de Ceràmica
• Taller de Gravat i Estampació

• Taller de Vídeo Digital
• Taller de Fotografia Digital

Informat al nostre web d’altres ofertes de formació no reglada.

TALLERS
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CONTACTE:

Plaça de les Casernes, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
938932846
emaid@vilanova.cat
www.vilanova.cat/emaid
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