
 
 
 
 
 
 
 
 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR  

  

1.Àmbit Pedagògic  

Facilitar a l’alumnat informació sobre l’escola.   

Oferirem eines d’informació sobre el funcionament del centre a nivell acadèmic, 
organitzatiu i logístic  

Publicació guia de l’estudiant a data: setembre 2018 
Enllaç a la Guia de l’estudiant: només té accés l’alumnat del centre i enviat per 

correu-e 

 
Facilitar espais d’opinió de l’alumnat per la millora de la pràctica educativa.  

Oferirem espais de trobada d’alumnes amb l’equip directiu per recollir propostes 
de millores en les qüestions pedagògiques  

Dates reunions delegats i delegades 1r trimestre: 30 octubre 2018, 27 novembre 
2018, 18 desembre 2018 
Dates reunions delegats i delegades 2n trimestre: 29 gener 2019, 26 febrer 2019, 26 
març 2019 
Dates reunions delegats i delegades 3r trimestre: 30 d’abril 2019, 28 maig 2019, 18 
juny 2019 

 

Impulsar l’acció tutorial.  

Oferirem a l’alumnat, i a les seves famílies, un acompanyament tutorial integral.   

Nombre de famílies: 140 
Nombre d’alumnes: 140 
Nombre de trobades amb famílies i alumnes a l’inici de curs: 1 amb famílies i 1 amb 
alumnat 
Nombre de tutories a alumnes durant el curs: 1 tutoria setmanal grup/classe, 4 
tutories mínimes individualitzades durant el curs acadèmic (depèn de l’alumne/a). 
Total: 33 per grup/classe 

 
Fomentar el desenvolupament de projectes transversals entre l’alumnat.  

Oferirem a l’alumnat realitzar projectes en col·laboració amb els cicles formatius 
de les altres especialitats, entre els mòduls d’un mateix curs i entre cursos d’un 
mateix mòdul.  

Nombre d’alumnes: 140 
Nombre de cicles: 3 
Nombre de mòduls: 14 (Estilisme d’Indumentària) + 15 (Il·lustració)+ 14 (Gràfica 
Publicitària) 
Nombre de cursos: 8 
Nombre de projectes transversals per cadascun del cicles: entre 4 i 5 per cicle. Total: 
20 

 
 

 

CARTA DE SERVEIS DE L’ESCOLA D’ART ILLA 

 

COMPROMISOS I INDICADORS CURS 18-19 

 



Promoure accions per mostrar les creacions de l’alumnat posant en pràctica els seus 
coneixements  

Realitzarem accions adreçades a mostrar el treball de l’alumne en el seu entorn  

Nombre d’alumnes: 140 
Nombre de cicles: 3 
Nombre de projectes transversals per cicle on l’alumnat mostrarà el seu treball en 
diferents formats: exposicions, mostres, desfilades, ...etc per cadascun del cicles: 7 
d’Il·lustració, 3 de Gràfica Publicitària i 3 d’Estilisme d’Indumentària 

 

Millorar el coneixement pràctic de l’àmbit d’estudi a través de formacions amb  
professionals en actiu.  

Oferirem continguts curriculars comptant amb professionals en actiu externs al 
centre.  

Llistat de workshops, conferències, tallers, etc. d’experts professionals dels àmbits 
d’estudi: Annex 1 

 

Potenciar l'ús d'una tercera llengua (anglès) en els continguts dels diferents mòduls.  

Oferirem la incorporació de l'anglès en alguna activitat 
d’ensenyamentaprenentatge  dels diferents mòduls.   

Nombre de mòduls: 5 (Formació i Orientació Laboral, Teoria de la Publicitat i 
Màrqueting) 
Nombre d’activitats en que s’ha incorporat la tercera llengua (anglès): 15 classes 

 
Impulsar la millora de l'acció docent del professorat a nivell pedagògic i professional a 
través de la formació  

Oferirem accions formatives per al professorat.  

Nombre de professores/rs: 21 
Nombre d’accions formatives proposades (mínim una acció per curs): 14  

 

2.Àmbit de vinculació amb l’entorn laboral  

  
Impulsar la relació amb l’entorn productiu  

Oferirem a l’alumnat empreses per fer els convenis de la Formació en Centres 
de Treball  

Nombre d’alumnes de 2n curs: 78 
Nombre de convenis de la Formació en Centres de Treball: 67 
Nombre d’alumnes que s’han beneficiat d’aquesta oferta: 67 

 

Promoure l'emprenedoria.  

Orientarem cap a l’emprenedoria i la inserció laboral a través de programes i 
vivers d’empresa. 

Nombre de sessions informatives sobre emprenedoria (mínim una acció per curs): 5 
en total 

   

Promoure la posta en marxa de projectes reals amb l’entorn productiu.  

Impulsar projectes reals de col·laboració amb empreses, entitats i altres 
agents de l’entorn.  

Participació en projectes reals de col·laboració amb entitats, agents, empreses, 
institucions, etc. per curs escolar (mínim dos projectes): Ajuntament de Sabadell. 
Cartell del 8 de Març. Dia Internacional de les dones 2019; Senyalització interior 
busos de la TUS – Transports Urbans de Sabadell 



Annex 2 

 

3.Àmbit d’accés al servei  

Afavorir l’equitat en l’accés als ensenyaments artístics de l’Escola Illa  

Oferirem una tarifació social en funció dels llindars de renda i dels membres de 
la unitat familiar 

Enllaç a Ordenances de taxes de tarifació social: Ordenança 3.17  
http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances015/3.17.pdf 
 

 
Resoldre amb rapidesa les sol·licituds de revisió de les tarifes a les famílies en situació 
socioeconòmica desfavorable sobrevinguda.  

Resoldrem abans d’un mes a partir de disposar de tota la documentació.  

Nombre de sol·licituds de revisió de tarifes: 5 
Nombre de sol·licituds de revisió de tarifes resoltes abans d’un mes: 5 

 

 

ILLA OBERTA – TALLERS D’ART  

Oferir activitats no reglades de formació artística variada,  flexible i innovadora.  

Programarem tallers i cursos sobre diferents disciplines artístiques  i de disseny 
adreçades al conjunt de la ciutadania.  

Oferta infantil anual (mínim tres tallers d’art): 4 Tallers infantils d’Art en funció de les 
edats 
Oferta per a adults d’Art-Illa Oberta (mínim tres tallers): Taller de Ceràmica, 
Introducció a la Foto Digital, Dibuix, Taller de Vitrall, Coser y cantar, Gravat... 
Oferta per a adults de cursos monogràfics (mínim cinc cursos): mateixos cursos per 

adults d’Art-Illa Oberta 
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_Monogràfics i workshops 

 

1 Nom Lloc Data Realitzada/destinatari 

Workshop “Zinc” del Projecte Integrat 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

 

2, 8 i 18 

d’octubre de 

2018 

 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Taller d’animació a càrrec de Laura Ginés 

 
 

Escola Illa, 

Sabadell 
 

15, 16 i 22 

d’octubre de 
2018 

 

 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Workshop Flic Festival per participar en el Network 

European Award FLIC 2019 (Festival de literatures 

infantil i juvenil) organitzat per Tantàgora 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 22 al 26 

d’octubre de 

2018 

Alumnat de 1r i 2n curs 

d’Il·lustració 

Taller de Sketching Vision, a càrrec d’Aleix Gómez 

 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 12 al 15 de 

novembre de 

2018 
 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Monogràfic d’il·lustració científica a càrrec de Roc 
Olivé 

 

 

Escola Illa, 
Sabadell 

19 i 20 de 
novembre de 

2018 

Alumnat de 1r 2n curs 
d’Il·lustració 

http://ca.sabadell.cat/pdf/ordenances015/3.17.pdf


Workshop Clipper per a participar en el projecte “Your 

Clipper your moment 2019” 

 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 26 al 30 de 

novembre de 

2018 

 

Alumnat de 1r 2n curs 

d’Il·lustració 

Workshop Industrial Bolsera, per a la creació de la 

marca del centenari de l’empresa 

 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 26 al 30 de 

novembre de 

2018 

 

Alumnat de 1r i 2n curs 

de Gràfica Publicitària 

Monogràfic d’animació a càrrec de Laura Ginés 

 
 

Escola Illa, 

Sabadell 

21, 22 i 20 de 

gener de 2019 

Alumnat de 2n curs 

d’Il·lustració 

Monogràfic de punt amb Anna Saez 
 

 

Escola Illa, 
Sabadell 

13, 20 i 27 de 
febrer, 6, 13 i 

20 de març de 

2019 

 

Alumnat de 2n curs 
d’Estilisme 

d’Indumentària 

Workshop Dress Code 19.38. Fase I, per la realització 

de la imatge gràfica de la desfilada de Projectes Finals 

de l’alumnat de 2n curs de Gràfica Publicitària 

 
 

Escola Illa, 

Sabadell 

14, 15, 18, 19 i 

20 de febrer de 

2019 

 

Alumnat de 1r i 2n curs 

de Gràfica Publicitària 

Workshop per a la realització de la carpeta de l’Escola 
Illa 

 

 

Escola Illa, 
Sabadell 

De l’11 al 14 
de març de 

2019 

Alumnat de 1r curs 
d’Il·lustració 

Workshop Dress Code 19.38. Fase II, per la realització 

dels vídeos de les projeccions per a l’escenografia, de 

la desfilada de Projectes Finals de l’alumnat de 2n 

curs de Gràfica Publicitària 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 18 al 22 de 

març de 2019 

Alumnat de 1r i 2n curs 

de Gràfica Publicitària 

Workshop de disseny i digitalització de tipografia, a  

càrrec de Joan Carles Casasín 
 

Escola Illa, 

Sabadell 

2, 9 i 30 d’abril 

de 2019 

Alumnat de 1r i 2n curs 

de Gràfica Publicitària 
 

Workshop en col·laboració amb l’empresa Estampa tu 
tela. Creació i desenvolupament d'una mini col·lecció 

d'estampats per a públic infantil 

Escola Illa, 
Sabadell 

Del 8 al 25 
d’abril de 2019 

Alumnat de 1r curs 
d’Estilisme 

d’Indumentària 

iIl·lustració 

 

 
 

_Xerrades, conferències, taules rodones, jornades i/o altres  
 

2 Nom Lloc Data Realitzada/destinatari 

Ràdio Sabadell. Tema: “Illa és…Ceràmica” 

 

 

Ràdio Sabadell 23 de 

setembre de 

2018 

 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Ràdio Sabadell. Tema: “Illa és…Fotografia” 

 

 

Ràdio Sabadell 5 d’octubre 

de 2018 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Ràdio Sabadell. Tema: “Illa és…Il·lustració” 

 

 

Ràdio Sabadell 24 d’octubre 

de 2018 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Xerrada sobre tendències de moda i color, a càrrec de 

Glòria Jover 

Escola Illa, 

Sabadell 
 

26 d’octubre 

de 2018 

Alumnat de 1r i 2n curs 

d'Estilisme 
d'Indumentària 

 

Ràdio Sabadell. Tema: “Illa és…Tipografia” 

 

 

 

Ràdio Sabadell 9 de 

novembre de 

2018 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 



Xerrades sobre disseny gràfic a càrrec de Raul Flores 

i Pep Alcántara de l’estudi Bisgràfic, dins el Workshop 

Industrial Bolsera 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

26 de 

novembre de 

2018 

 

Alumnat de 1r i 2n curs 

de Gràfica Publicitària 

Xerrada a càrrec d’Àlex Bixquert de LGTBI Terrassa i 

Jaume Ulldemolins de Chrysallis Catalunya 

 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

3 de 

desembre de 

2018 

Alumnat i professorat de 

tots els cursos 

Ràdio Sabadell. Tema: Tallers Infantils d’Art 

 
 

 

Ràdio Sabadell 14 de 

desembre de 
2018 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Ràdio Sabadell. Tema: Art urbà 

 

 

Ràdio Sabadell 18 de gener 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Ràdio Sabadell. Tema: Gravat 

 

 

Ràdio Sabadell 1 de febrer 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Selected. Xerrada i venda de llibres de l’editorial 

 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

6 i 7 de 

febrer de 

2019 

 

Alumnat i professorat de 

tots els cursos 

Ràdio Sabadell. Tema: Arts and crafts 

 
 

Ràdio Sabadell 15 de febrer 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

“Apropa’t a l’FP”, Fira de l’FP a Sabadell 
 

 

Fira Sabadell Del 20 al 23 
de febrer de 

2019 

 

Centres de secundària, 
batxillerat, formació 

professional i escoles 

d’adults  

 dins de l’àmbit territorial 

del Consell de la 

Formació professional i 
l’Ocupació de la Conca 

del Ripoll i Riera de 

Caldes (CRIRC) 

  
“I després de la Illa, què puc estudiar?”, xerrada 

d’orientació acadèmica 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

26 de febrer 

de 2019 

Opcional alumnat i de 2n 

curs de tots els cursos 

Ràdio Sabadell. Tema: Vi Joviat, Sinèrgies 

 

 

Ràdio Sabadell 1 de març de 

2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Jornada Art Experience 2019, organitzada pel 

Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya 
 

 

CosmoCaixa, 

Barcelona 

13 de març 

de 2019 

Alumnat participant de 

2n curs de Cicles 

Formatius de Grau 
Superior d’Arts 

Plàstiques i Disseny 

 

Ràdio Sabadell. Tema: Exalumnat Illa. Èxit 

 

 

Ràdio Sabadell 15 de març 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Intervenció de lettering (lletra dibuixada) en diversos 

aparadors d'establiments comercials  

 

Sabadell 19 de març 

de 2019 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Xerrada sobre Joan Brossa, a càrrec de Jordi Junyent 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

 

19 de març 

de 2019 

Alumnat de 2n curs 

d’Il·lustració 

Xerrada a càrrec de l’agència de publicitat Soon in 

Tokyo 

Escola Illa, 

Sabadell 
 

23 de març 

de 2019 
 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Ràdio Sabadell. Tema: Tallers Infantils 
 

 

Ràdio Sabadell 29 de març 
de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 
altres 



Marató conta contes “Vet Aquí Sabadell 2019” amb 

il·lustracions en directe a càrrec de les alumnes de 2n 

curs d’Il·lustració Marcela Altet i Belén Perea 

 

Llar del Llibre, 

Sabadell 

6 d’abril de 

2019 

Alumnat de 2n curs 

d’Il·lustració i públic 

assistent a l’acte 

Jornada Talent creatiu i empresa i Jornada de Bones 

Pràctiques, organitzada pel Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya  

 

Auditori Axa, 

Barcelona 

24 d’abril de 

2019 

Alumnat i professorat de 

les Escoles d’Art i 

Disseny de Catalunya 

Ràdio Sabadell. Tema: Ikea  

 
 

Ràdio Sabadell 26 d’abril de 

2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Desfilada “Dress Code 19.38” de Projectes Finals de 
l’alumnat de 2n curs d’Estilisme d’Indumentària 

 

 

L’Estruch, 
Sabadell 

10 de maig 
de 2019 

Alumnat i professorat de 
tots els cursos i públic 

convidat 

 

Ràdio Sabadell. Tema: Ikea  

 

 

Ràdio Sabadell 10 de maig 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Xerrada sobre emprenedoria a càrrrec de la Maria 

Romero, tècnica d’emprenedoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell; l’Eudald 

Griera, tècnic de l’Ateneu Cooperatiu; i presentació de 
l’Espai Emprius a càrrec de la Meritxell Closa, de la 

regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sabadell; el 

Max i la Naiara, dinamitzadores de l’Espai Emprius i la 

Marina de l’Assessoria de Mobilitat 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

17 de maig 

de 2019 

Alumnat de 2n curs i 

exalumnat d’Estilisme 

d’Indumentària, Gràfica 

Publicitària i Il·lustració 
 

Ràdio Sabadell. Tema: Transports Urbans de Sabadell 

 

 

Ràdio Sabadell 24 de maig 

de 2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

Ràdio Sabadell. Tema: Tallers Infantils d’Art amb 

l’Escola Municipal de Ceràmica d’Esplugues de 
Llobregat 

 

Ràdio Sabadell 7 de juny de 

2019 

Ciutadania de Sabadell i 

altres 

III Fang i Foc. Jornada de cuites experimentals  

 

 

Museu la 

Rajoleta, 

Esplugues de 

Llobregat 

 

8 i 9 de juny 

de 2019 

Alumnat del Taller de 

Projectes i Ceràmica II 

d’Illa Oberta Tallers d’Art 

i públic assistent 

Assistència a les Jornades d'Il·lustració d'Escoles d'Art 

de Catalunya, que ha organitzat l'Escola d'Art de 

Tarragona 

 

Escola d’Art de 

Tarragona 

26 de juny de 

2019 

Professorat d’Il·lustració 

de l’Escola Illa i de les 

altres Escoles d’Art i 

Disseny de Catalunya 
que imparteixen 

Il·lustració 
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_Col·laboracions amb entitats i institucions, empreses i altres centres 
educatius  

 

3 Nom Lloc Data Realitzada/destinatari 

Col·laboració amb dibuixos i propostes de dissenys de 

l'alumnat d’Estilisme d’Indumentària, per als Gegants 
de Gràcia, i una exposició al Casal Pere IV de la Colla 

de Geganters i Graells de Gràcia, dintre dels actes de 

la Festa Major de Sabadell 2018 

 

Casal Pere 

Quart de 
Sabadell 

6 de setmebre 

de 2018 

Alumnat de 1r curs 

d’Estilisme 
d’Indumentària i públic 

assitent a l’acte 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell, per la 

realització del Cartell del 8 de Març. Dia Internacional 

de les dones 2019 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Octubre i 

novembre de 

2018 

 

Alumnat de 1r curs de 

Gràfica Publicitària 



Col·laboració amb la TUS – Transports Urbans de 

Sabadell, en el projecte d'estratègia conceptual i 

gràfica i l'aplicació d'aquesta estratègia als seus 

busos, per tal de millorar la senyalització ja existent a 

l’interior dels seus vehicles  

 

Escola Illa, 

Sabadell 

Octubre i 

novembre de 

2018 

 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Participació en el projecte concurs de creació de 

cartells de "Disseny i compromís social. LGBTI” , una 
campanya de sensibilització envers el col·lectiu LGBTI 

convocat per la Direcció General d’Igualtat de la 

Generalitat de Catalunya, dins del Programa Talent 

Creati i Empresa 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

D’octubre de 

2018 a abril de 
2019 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Presentació del Projecte Damvi, en col·laboració amb 

l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma. Perfil 
professional de videojocs i oci digital de l’IES Sabadell, 

per a la creació dels concepts arts (personatges i 

escenaris) dels videojocs proposats per l’IES Sabadell 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

De gener a 

abril de 2019 

 

Alumnat de 2n curs 

d'Il·lustració 

Gravació del programa de televisió “Territori 

contemporani” del taller Relats Contemporanis, d’Illa 

Oberta Tallers d’Art, un programa sobre art i cultura 

contemporània de televisió de xarxes locals del Vallès, 
La Xarxa, amb col.laboració de Vallès Oriental 

Televisió 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

21 de 

novembre de 

2018 

 

Alumnat i professorat 

d’Illa Oberta Tallers d’Art 

i espectadors 

Participació en la 6a edició del Projecte Cueme, 

assessorant als estudiants de 5è curs de primària, de 

les escoles Arraona, Can Deu, Cifuentes, Enric 

Casassas i Floresta, en la creació d’un logo per a les 

cooperatives que han creat 
 

Escoles 

Arraona, Can 

Deu, 

Cifuentes, 

Enric 
Casassas i 

Floresta 

 

Desembre de 

2018 i gener 

de 2019 

 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària i 

alumnat dels alters 

centres participants 

Col·laboració amb l’Escola d’Hoteleria Joviat de 

Manresa, per a la creació de la imatge gràfica d'un nou 

vi elaborat per l'alumnat de l'Escola d'Hoteleria de 

Joviat 

 

Escola Illa, 

Sabadell i 

Escola 

d’Hoteleria 

Joviat de 

Manresa 
 

Gener de 2019 Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Col·laboració-taller amb Makeo.top, marca de roba 
sostenible i de segona mà. Realització d’un taller sobre 

moda sostenible, re-utilització i aprofitament de les 

peces, i creació d’estilismes a partir de peces de roba 

de la marca 

 

Escola Illa, 
Sabadell 

Del 16 al 23 de 
gener de 2019 

Alumnat de 1r curs 
d’Estilisme 

d’Indumentària 

 

Col·laboració amb l'Associació Caravàs per l’acte de 

“Vet aquí Sabadell 2019”, en la realització del cartell  

 

Escola Illa, 

Sabadell 

De gener a 

març de 2019 

Alumnat de 1r curs 

d'Il·lustració 

Col·laboració amb Ikea Sabadell pel redisseny de tres 

espais per promocionar el reciclatge (parking, cashline 
i el recorregut de compra dins de la botiga) 

 

Escola Illa i 

Ikea Sabadell 

Del 8 de gener 

a  l’11 de març 
de 2019 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Col·laboració amb la 080 Barcelona Fashion, edició 

febrer 2019 

 

 

Recinte 

Modernista de 

l’Hospital de 

Sant Pau de 

Barcelona 

 

Del 4 al 8 de 

febrer de 2019 

Alumnat de 1r i 2n curs 

d’Estilisme 

d’Indumentària 

 

Participació al programa Ciutat i Escola, de 

l’Ajuntament de Sabadell, amb l’Escola Miquel Martí i 
Pol. Taller de caricatures  

 

Escola Illa, 

Sabadell 

6 i 7 de febrer 

de 2019 

Alumnat de 1r i 2n curs 

d'Il·lustració 



i alumnat de 4rt curs de 

primària de l’Escola 

Miquel Martí i Pol 

 

Participació al programa Ciutat i Escola, de 

l’Ajuntament de Sabadell, amb l’Escola Joan Montllor. 

Ralització de màscares fetes amb materials reciclats 

pel cartell de carnestoltes de l’escola 
 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

13 de febrer de 

2019 

Alumnat de 1r curs de 

Gràfica Publicitària i 

alumnat de 2n curs de 

primària de l’Escola 
Joan Montllor 

 

Col·laboració amb Medievalia, per la realització del 

cartell de la Fira Medievalia. Festa Medieval de 

Sabadell 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

 Febrer xxx Alumnat de 2n curs 

d'Il·lustració 

Col·laboració amb l’Escola Vilamanyà de Sabadell, 

perruqueria i maquillatge per a la desfilada de moda de 

Projectes Finals a l’Estruch 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

14 de març de 

2019 

Alumnat de 2n curs 

d’Estilisme 

d’Indumentària 

 

Col·laboració amb diversos establiments comercials 

del Barri de Gràcia de Sabadell. Intervenció de 
lettering (lletra dibuixada) en diversos aparadors  

 

Sabadell 19 de març de 

2019 

Alumnat de 2n curs de 

Gràfica Publicitària 

Col·laboració amb l’IES Ca N’Oriach. Creació de 

l'imagotip per l'institut de Ca n'Oriac en col·laboració 

amb els alumnes de 1r d’ESO de l'IES Ca n'Oriac de 

Sabadell 

 

Escola Illa, 

Sabadell 

De gener a 

abril de 2019 

Alumnat de 1r curs de 

Gràfica Publicitària i 

alumnat de 1r d’ESO de 

l'IES Ca n'Oriac  

Col·laboració amb l’empresa Estampa tu tela. Creació i 

desenvolupament d'una mini col·lecció d'estampats 

per a públic infantil 
 

Escola Illa, 

Sabadell 

Del 8 al 29 

d’abril de 2019 

Alumnat de 1r curs 

d’Estilisme 

d’Indumentària i 
Il·lustració 

 

Col·laboració amb la Bridal Week. Passarel·la i Saló 

Internacional Novia España. Assistència a desfilades i 

com a vestidores 

 

 Del 23 al 26 

d’abril de 2019 

Alumnat de 1r curs 

d’Estilisme 

d’Indumentària 

 

Participació en el projecte d’emprenedoria “Be 

yourself”, durant nou sessions, impartit en anglès, per 

la Georgina Vidal 

Escola Illa, 

Sabadell 

 

 

De febrer a 

maig de 2019 

Alumnat de 2n curs 

d’Estilisme 

d’Indumentària, Gràfica 

Publicitària i Il·lustrció 

 

Partipació en el 080 Barcelona Fashion, edició juny 

2019 
 

Recinte 

Modernista de 
l’Hospital de 

Sant Pau de 

Barcelona 

 

Del 25 al 28 de 

juny de 2019 

Alumnat de 1r i 2n curs 

d’Estilisme 
d’Indumentària 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


