
PORTES OBERTES 2020

Inici de la videoconferència: 17 h

Mantingueu el micròfon en silenci durant la presentació.
Al final de la sessió hi haurà un torn de preguntes.

Gràcies.





c/ Joaquim Blume 28
c.p. 08191  Rubí.
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Escola Municipal d’Art 
i Disseny de Rubí 
Titularitat pública

EESSTTUUDDIISS  RREEGGLLAATTSS::
CFGS Interiorisme
CFGS Espais interactius 
CFGM Serigrafia Artística
CFGM Disseny Gràfic Interactiu

NNOO  RREEGGLLAATTSS::
Tallers monogràfics d'art 
(de 16 anys en endavant)
Seminaris d’art de 12 a 20 hores
Expressió creativa per a infants (de 4 a 16 anys)
Curs d'introducció al disseny





Espai polivalent
Treballem en espais oberts, amplis, lluminosos, polivalents i adaptables 
amb diferents formes d’organització i creació d’experiències, que permeten 
el treball individual i el cooperatiu.







Treball per projectes
Els cicles formatius segueixen una metodologia de treball per projectes. 
A través d’un encàrrec, o repte, sovint vinculat al món real, l’alumnat 
pot incorporar de manera significativa els continguts dels diferents 
mòduls. Treballem de manera individual i col·laborativa des de la 
pràctica i valorant tot el procés creatiu fins el producte final. 





Escola - empresa
En els cicles professionalitzadors d’edRa prioritzem una formació en contacte directe 
amb les empreses i altres entitats de l’entorn a través de col·laboracions, pràctiques, 
concursos... Aquesta manera de treballar ens permet integrar en l’aprenentage 
l’exigència de l’entorn laboral. Cal ajustar-se a les necessitats del “client” 
des de la innovació i creativitat, amb esperit crític i capacitat comunicativa.





Territori
A edRa ens agrada treballar per associacions vinculades a la ciutat de Rubí. 
Ens engresca participar en projectes que promouen valors culturals i la 
festius de Rubí: Sant Galderich, Festa Major, El Carnaval, etc. 







Valors i aprenentage

Amb l’interès de treballar les competències bàsiques de l’àmbit de cultura i els 
valors, promovem projectes artístics i col·lectius amb l’alumnat del centre i amb els 
instituts de secundaria de Rubí.

A través de diferents activitats reflexionem de manera individual i compartida  

El Celler Cooperatiu de Rubí  és l’espai expositiu on conflueixen les diferents 
propostes

- 2016-2017 Les emocions
- 2017-2018 La integració
- 2018-2019 Situació dels refugiats al Sahara Oriental





Cultura fora de l’aula
L’entorn escolar està fomat per a molts actors. Un dels que fomentatem a 
l’escola són les sortides vonculades als objectoius educatious dels nostres 
cicles formatius.



Especialistes en diferents camps de treball ens expliquen la seva experiència i ens 
conviden a la reflexió. Es una altra manera de connectar-nos amb la realitat

Xerrades



Amb activitats fora de l’aula ens deixem sorprendre, emocionar, 
motivar… Descobrim a través de l’experiència i l’observació, sentim, 
compartim i establim vincles entre els companys i companyes i el 
professorat. 

SSoorrttiiddeess  ii  vviissiitteess



A la Sala d’exposicions de l’escola es mostra el treball d’artistes 
que es comuniquen a través de disciplines diferents, concursos, 
projectes d’alumnes, i prototips en desenvolupament. 
És un aparador que cada mes ens ofereix noves propostes per 
sorprendre’ns i emocionar-nos.

Exposicions





CFGM
Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu

2 cursos (1.600 hores)
1.400 hores en el centre educatiu
200 hores de pràctiques en empreses



COLLAGE CFGM



M1: Anglès tècnic (66 h)

M2: Dibuix artístic (99 h)

M3: Dibuix tècnic (66 h)

M4: Edició web (271 h)

M5: Tipografia (99 h)

M6: Fonaments de disseny gràfic (99 h)

M7: Formació i orientació laboral (66 h)

M8: Història del disseny gràfic (66 h)

M9: Mitjans informàtics (99 h)

M10: Multimèdia (271 h)

M11: Obra final (66 h)

M12: Volum (99 h)

M13: Projectes (33 h)

Formació en centre de treball (FCT) (200 h

Mòduls del cicle

● un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés)

● món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:

○ Realització i correcció del tractament 

informàtic de preparació i composició de text 

i imatge destinats a l'edició web i multimèdia.

○ Ús de programari, llenguatges i entorns de 

treball d'edició web i multimèdia.

○ Interpretació de les especificacions d'un 

dissenyador i la realització dels elements 

gràfics en un projecte de comunicació gràfica 

interactiva. 

Què puc fer després del cicle? 



CFGM
Tècnic d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística

1 curs + Projecte Final (950 hores)
865 hores en el centre educatiu
85 hores de pràctiques en empreses





M1: Història de la cultura i de l'art: arts del llibre

M2: Projectes 

M3: Tècniques d'expressió gràfica

M4: Disseny assistit per ordinador (60 h)

M5: Materials i tecnologia (60 h)

M6: Taller de fotografia (60 h)

M7: Taller de tècnica serigràfica (300 h)

M8: Formació i orientació laboral (60 h)

Projecte Final

Formació en centre de treball (FCT)

durada: 85 h

Mòduls del cicle

● Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic o 

tècnica, que et permet accedir:

○ - al batxillerat

○ - a un cicle de grau superior (cal superar la prova 

d'accés)

○ - al món laboral, com a artista autònom o autònoma, 

o en associació amb un taller o una empresa dedicada 

a les arts gràfiques o a les aplicacions de disseny 

gràfic, tèxtil, decoració, vidre i ceràmica, o a la 

conservació i restauració del patrimoni artístic

Què puc fer després del cicle? 



CCFFGGSS
CFGS Tècnic superior d'arts plàstiques
i disseny en Projectes i direcció d'obres de decoració

2 cursos + Projecte Final (1.950 hores)
1890 hores en el centre educatiu
60 hores en el centre de treball



Història de l'Arquitectura i del seu Entorn Ambiental (60 hores)

Història de l'Interiorisme (60 hores)

Dibuix Artístic (90 hores)

Dibuix Tècnic (150 hores)

Expressió Volumètrica (120 hores)

Mitjans Informàtics i Audiovisuals (120 hores)

Projectes (270 hores)

Projectes: Projectes i Direcció d'Obres (390 hores)

Mòduls del cicle

Tecnologia i Sistemes Constructius (120 hores)

Tecnologia i Sistemes Constructius: Projectes i Direcció d'Obres 
(270 hores)

Programació d'Obres (90 hores)

Formació i Orientació Laboral (60 hores)

Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (60 hores)

Projecte Final (90 hores)



Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic superior o tècnica superior, que et permet accedir:

● a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes 

branques de coneixement)

● als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i 

restauració de béns culturals

● al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:

○ projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior

○ direcció d'obres de decoració

○ representació gràfica de treball

Què pots fer després?







206_ 
La materialització del so
CFGS interiorisme gràfic
CFGM assistència gràfica interactiva

Coincidint amb el 35è aniversari del festival de Jazz de Terrassa es crea un projecte que tracta 
de formalitzar les arrels ocultes de la música jazz en una estructura suspesa sobre l'escenari 
i el pati. Durant el dia és un filtre de la llum de sol i a la nit es projecten les seves ombres de colors 
en una mena de mapping sobre la façana de la casa Baumann jugant amb focus RGB preparats 
per emetre una llum mòbil i canviant. 



CFGS
CFGS Espais interactius
Família de comunicació gràfica i audiovisual

2 cursos (2.000 hores)
1.720 hores en el centre educatiu 
280 hores en el centre de treball



Fonaments de la representació i expressió visual (99 h)

Mitjans informàtics (99 h)

Teoria de la imatge (66 h)

Fotografia (99 h)

Formació i orientació laboral (66 h)

Història de la imatge audiovisual i multimèdia (99 h)

Projectes de gràfica interactiva (200 h)

Projecte integrat (99 h)

Interfícies gràfiques d'usuaris (165 h)

Llenguatge i tecnologia audiovisual (102 h)

Llenguatge de programació (132 h)

Recursos gràfics i tipogràfics (99 h)

Projectes d'espai interactiu (197 h)

Tecnologia d'espai interactiu (283 h)

Formació en centre de treball (FCT) (280 h)

Mòduls del cicle



Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic superior o tècnica superior, que et permet accedir:

● a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes 

branques de coneixement)

● als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i 

restauració de béns culturals

● al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:

○ Realització de productes gràfics interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.

○ Disseny i coordinació de muntatge físic d'espais interactius.

○ Domini dels llenguatges de programació i dispositius d'entrada i sortida per al

prototipat d'espais interactius.

○ Dinamització de processos de codisseny i disseny participacipatiu.

○ Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.

○ Col∙laborador gràfic en realització multimèdia en equips multidisciplinaris.

○ Gestió de projectes multimèdia en equip multidisciplinari.

○ Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes

de gràfica interactiva en l'àmbit d'espai interactiu.

○ Disseny i desenvolupament de webs.

Què pots fer després?





Webs oficials proves d’accés

Sobre grau mitjà: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Sobre grau superior: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Vídeos de l’escola

Tigrelab: https://tigrelab.com/project/360-mapping-solvay-150-anniversary/

Vídeo general de l’escola: https://youtu.be/docdAHQOj1s

Projecte CFGS Espais interactius - Lluèrnia: https://youtu.be/7Emui-5p5wk

Projecte Storytelling de CFGM gràfica interactiva: https://youtu.be/bu9VyKws-Fc

Projecte final Bendranas CFGM Serigrafia artística: https://youtu.be/p2_WC_DPhHQ

Projecte Castellers en col·laboració amb ceràmiques Marcó CFGM Serigrafia artística: https://youtu.be/0Q3L4n8QRNs



MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA ATENCIÓ

www.artedra.net


