Disseny d’interiors

Si vols més informació,
demana'ns hora!

Aparadorisme
Arquitectura Efímera
Elements de Jardí
Moblament
Projectes i Direcció d’Obres de Decoració
Disseny industrial
Mobiliari
Modelisme Industrial
Modelisme i Maquetisme
Escultura
Ebenisteria Artística
Escultura Aplicada a l’Espectacle
Fosa Artística
Motlles i Reproduccions Escultòriques
Motlles i Reproduccions Escultòriques, perfil
professional Models 3D. Motlles i Joguines d’Art (“Art
Toys”)
Tècniques Escultòriques
Esmalts artístics
Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls
Joieria d’art
Joieria Artística
Tèxtils artístics

ASSESSORIA
D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA
C/ Blasco de Garay, 19

93 745 33 01
689 32 19 45

Art Tèxtil
Brodats i Rebosters
Estampacions i Tintatges Artístics

@sbdjove

Puntes Artístiques

Què i a on puc estudiar a Sabadell?
Escola Illa

CFGS
Estilisme d’Indumentària
Il·lustració

oficinajove@ajsabadell.cat
https://web.sabadell.cat/joves

Gràfica Publicitària
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Pots descarregar tots els nostres
infoexpress escanejant aquest QR
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ENSENYAMENTS
EN ARTS
PLÀSTIQUES I
DISSENY

Què són aquests ensenyaments?

Ofereixen formació professional en l'àmbit de les arts
plàstiques, dels oficis artístics i del disseny, i capaciten
per a la incorporació al mercat laboral en una professió
concreta. S'organitzen en grau mitjà i grau superior.

restauració de béns culturals

Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores. Una part es
destina a la formació en un centre educatiu i una altra,
en centres de treball.

Com puc accedir?
CFGM:

Hi poden accedir les persones que:
Tinguin

el

títol

d’ESO

i

superin,

només,

la

part

específica de la prova d'accés.
Superar la prova d'accés, sempre que compleixin els
17 anys mínim, l'any en què es faci la prova.
CFGS:
Hi poden accedir les persones que:
Batxillerat i superin la part específica de la prova
d'accés (o batxiller artístic).
Superar la prova d'accés, sempre que compleixin els
19 anys mínim, l'any en què es faci la prova.
Tinguin

el

títol

de

tècnic/a

de

grau

mitjà

d'arts

plàstiques i disseny, o bé el de formació professional
d'una família equivalent, i superin la part comuna i la
part específica d'una prova d'accés, sempre que
compleixin els 18 anys, com a mínim, l'any en què es
faci la prova.
Per altres casuístiques, consulteu el “queestudiar.gencat”.

Què puc fer després?

Les persones que superen el CFGM obtenen un títol de
tècnic/a, que els permet accedir:
batxillerat
cicle de grau superior (cal superar prova d'accés)
món laboral

Les persones que superen el CFGS obtenen títol de tècnic/a
superior, que els permet accedir:
qualsevol estudi universitari oficial de grau
(preferència als cicles formatius mateixa branca)
ensenyaments artístics superiors de disseny i als
ensenyaments artístics superiors de conservació i
món laboral.

CFGS
Art floral
Art Floral
Arts aplicades a la indumentària
Estilisme d’Indumentària
Arts aplicades al llibre
Enquadernació Artística
Gravat i Tècniques d’Estampació

Quines famílies professionals hi ha?

Arts aplicades al mur

CFGM
Art floral
Floristeria
Arts aplicades a la indumentària
Artesania de Complements de Cuir
Arts aplicades al llibre
Serigrafia Artística
Arts aplicades al mur
Revestiments Murals
Ceràmica artística

Ceràmica artística

Decoració Ceràmica
Terrisseria
Comunicació gràfica i audiovisual
Assistència al Producte Gràfic Imprès
Assistència al Producte Gràfic Imprès, perfil
professional Assistent de Fotografia
Assistència al Producte Gràfic Interactiu
Assistència al Producte Gràfic Interactiu, perfil
professional Assistent de Creació i Producció de
Videojocs
Escultura
Forja Artística
Reproduccions Artístiques en Fusta
Esmalts artístics
Esmaltatge sobre metalls
Joieria d’art
Procediments de Joieria Artística
Vidre artístic
Procediment del Vidre en Fred

Arts aplicades al Mur
Ceràmica Artística
Ceràmica Artística, perfil professional en Fabricació
Digital i Tècniques Tradicionals
Modelisme i Matriceria Ceràmica
Modelisme i Matriceria Ceràmica, perfil professional
Indústria Alimentària
Comunicació gràfica i audiovisual
Animació
Animació, perfil professional de Videojocs i Entorns
Virtuals
Còmic
Fotografia
Gràfica Audiovisual
Gràfica Audiovisual, perfil professional d’Infografia
en 3D
Gràfica Audiovisual, perfil professional de Realitat
Virtual i Ludificació (“gamificació)
Gràfica Impresa
Gràfica Interactiva
Gràfica Interactiva, perfil professional Disseny Web i
Aplicacions Mòbils
Gràfica Interactiva, perfil professional d’Espais
Interactius
Gràfica Publicitària
Il·lustració

