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Escola municipal
d’art i disseny
Escola EdRA

EDRA és l'escola d'art i disseny de l'Ajuntament de Rubí.

Som un centre de caire públic, tant per la nostra forma de ﬁnançament com
també per la nostra voluntat de servei a la societat.

L'Ajuntament de Rubí és l'administració local que n'exerceix la titularitat.
També rebem suport econòmic del Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona, i estem associats a la
Coordinadora d'escoles d'art i disseny de titularitat pública de Catalunya (EAD).

Ensenyament que s’imparteixen:
· Cicle formatiu de grau superior d’Espais interactius
· Cicle formatiu de grau superior PIDO (Projectes i obres de
decoració)
. Cicle formatiu de grau mitjà Assistència al Producte Gràﬁc
Interactiu (APGI)
· Cicle formatiu de grau mitjà de Serigraﬁa Artística
· Tallers de plàstica (de 4 a 16 anys)
· Tallers monogràﬁcs (majors de 16 anys)

Itinerari acadèmic

ESO

Batxillerat
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Grau mitjà
ensenyaments
esportius

Cicles formatius de
grau mitjà de FP
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universitari

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu
Curs 2019/2020

Funcionament i normatives
Materials
Normativa del centre
Normativa COVID
Normativa biblioteca
Permisos
Faltes i sancions
Com actuar en cas de conﬂicte?
Tutories

Es facilitarà una carpeta a cada alumne. Dins trobareu informació important i
autoritzacions que s’han de retornar signades.
Funcionament i normatives

Materials i eines

Cal portar folis, bolígraf, llapis… Cal minimitzar al màxim el material d’ús comú.

Ordinador i software
Tot l’alumnat haurà de disposar d’un correu “gmail_google”.
És recomanable que l’alumnat pugui treballar amb el seu portàtil personal. És molt
important que cadascú disposi d’ordinador a casa seva. Per tal de detectar necessitats, es
demanarà que es respongui un qüestionari.
Aquest curs, s’ha creat una estructura que permet l'adequació del projecte educatiu a un
model ﬂexible dins i fora de l’espai físic de l’escola, on l’alumnat sigui el centre i pugui
dur a terme les tasques educatives proposades de manera virtual i presencial.
Paral·lelament, cada persona disposa d’un número d’usuari que li permeti treballar en
qualsevol ordinador de l’escola i tenir espai al servidor local per emmagatzemar arxius (cal
que guardin les entregues en diferents dispositius: al servidor de l’escola, al drive i al seu
ordinador o pen drive)
El software proposat per a treballar tindrà en la majoria dels casos una alternativa en
software lliure però també disposen d’un usuari personal que dóna accés a les
aplicacions GSuite d’Adobe des de l’inici de curs

Memoria USB
És obligatori que cada alumne tingui una memòria USB. Aquesta servirà per guardar
els diferents treballs en format digital i/o fer-ne còpies de seguretat.
Sobre els treballs en format digital i el dispositiu USB, és recomanable fer còpies de
seguretat: una al servidor de l’escola, un altre a l’USB i un tercer a qualsevol servei
d’emmagatzematge al núvol: google drive, dropbox…)

Funcionament i normatives

Normativa
del centre

L’estada al Centre requerirà un bon comportament a les classes i als seus accessos
que implica respectar les normes següents:
· Apagar els telèfons mòbils durant les hores de classe.
· Portar el material necessari a classe.
· Tenir cura del material escolar, mobiliari, i instal·lacions del propi ediﬁci.
· Mantenir el silenci respectant les classes.
· Respectar al professorat i resta de companys/es.
· Mantenir els espais tan nets com s’han trobat.
· Respectar els horaris d’entrada i sortida de classe. En aquest sentit, el/la
professor/a es reserva el dret de no acceptar nous accessos a l’aula un cop iniciada
la classe.
· No és permès fumar en la totalitat de l’ediﬁci.
· No és permès menjar ni veure a les aules, replans ni passadissos, tret del vestíbul
de l’ediﬁci (planta baixa a la zona de màquines expenedores de begudes i menjar).
El/la professor/a podrà beure a classe per satisfer les necessitats d’hidratació de les
cordes vocals que es deriven de la seva activitat professional.
· No és permès absentar-se de la classe sota cap concepte sense el permís del/la
professor/a.
· No és permès entrar a les classes que no corresponguin sense el permís del/la
professor/a.
· No és permès l’ús d’equips de reproducció de so sense permís del/la professor/a.

Funcionament i normatives

Normativa
COVID

Organització dels grups estables
L’estructura de grups i professorat de l’escola no permet la formació de grups
estables ja que la majoria de docents són presents a dos cicles formatius o més.
Organització i adaptació d’espais
Tots els espais comuns i els propis de l’escola disposen de façana a l’exterior amb
possibilitat de bona ventilació natural en tots els casos.
Addicionalment té una instal·lació d’extracció d’aire mecànica que dona servei a totes les
aules,
tallers i altres espais d’ús comú. Aquesta instal·lació es pot temporitzar segons les
necessitats.
L’alumnat del cicle de APGI treballarà a la primera planta i el de serigraﬁa al soterrani per
evitar el nombre de desplaçaments de grups d’alumnat pel centre
Per a la nova distribució de llocs de treball s’ha establert, com a criteri general, una
separació
mínima de 1,5 metres entre seients.
Aules mixtes (espais 12, 13, 14 i 15).
S’han equipat més taules amb preses elèctriques i de xarxa per tal de repartir els
ordinadors disponibles a la totalitat dels espais.
També s’equiparà tota la planta amb una nova xarxa wiﬁ per facilitar l’ús
d’ordinadors
portàtils personals.
Aules teòriques (espais 11 i 16).
Per a les sessions de classe conjunta (30 alumnes simultanis) s’ha habilitat un espai
addicional a l’aula polivalent.
Implementació “edRa Online”
Estructura que permet l'adequació del projecte educatiu a un model ﬂexible dins i fora de
l’espai físic de l’escola, on l’alumnat sigui el centre i pugui dur a terme les tasques
educatives proposades de manera
virtual i presencial.

Funcionament i normatives

Normativa
COVID

Mesures de protecció i prevenció generals
Requisits per a l’assistència
. No tenir una temperatura superior als de 37,5º ni haver reduït la temperatura
amb antitèrmics.
. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula tos,
diﬁcultat respiratòria, mal de coll, alteració del gust o de l'olfacte vòmits i diarrees,
mal de cap, malestar, calfreds, dolor muscular) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.
. Portar la mascareta ben posada.
. No estar en aïllament per ser positiu de COVID-19.
. No estar convivint amb una persona diagnosticada de COVID-19.
. No estar en espera del resultat d'una PCR o una altres prova de diagnòstic de
COVID-19.
. No estar en aïllament preventiu per ser contacte estret d'un positiu per
COVID-19.
El primer dia de retorn al centre educatiu, els alumnes majors d’edat o els seus tutors/es en
el cas dels menors, hauran de signar i presentar una declaració responsable d’acord
amb el model que se’ls facilitarà, declarant que es compleixen els requisits per assistir
al centre educatiu.
L’escola posarà a disposició de les famílies a través de la pàgina web un model de
declaració responsable, així com una llista de comprovació de símptomes compatibles amb
COVID-19.
Entrada i sortida de l’escola:
Accés esglaonat tant per a l’entrada i sortida de l’escola en intervals de 10 minuts per
evitar aglomeracions
És obligatòria la higiene de mans abans d’accedir a l’aula.
Es vetllarà per una bona ventilació dels espais
És obligatori l’ús de mascareta per tothom

Funcionament i normatives

Normativa
COVID

Control temperatura corporal:
Es comprovarà la temperatura als alumnes abans de la sortida al primer descans per part del
professor responsable.
Si un alumne supera els 37,5º, caldrà esperar un minut i tornar-la a mesurar. Si manté aquesta
temperatura caldrà portar-lo a la sala d’aïllament i seguir el protocol establert per a possibles
casos de COVID-19.
Pla de senyalètica edRa
En l’àmbit de l’adaptació d’espais de l’escola edRa per la prevenció del covid-19, hem inclòs
un pla de senyalètica que s’ha aplicat a tots els accessos i espais d’ús comú que formen part
de l’escola edRa.
Organització de l’espai d’esbarjo
L’escola edRa no disposa d’espai propi d’esbarjo. Els accessos donen a un espai públic
exterior on els alumnes passen l’estona de descans entre sessions de classe.
L’estança utilitzada com a cantina per als alumnes quedarà sense ús el curs 2020-2021
ja que les dimensions no són suﬁcients per fer-ne ús en les condicions de separació que
determinen les recomanacions sanitàries.
La sortida de l’escola es farà esglaonada per grups que en tot moment portaran la mascareta.
La relació amb les famílies es realitza per dos canals. Per a informacions en general
s’utilitza el correu electrònic com a canal preferent. Aquest correu està habilitat per les
famílies o alumnes majors d’edat en el moment de fer la matrícula al centre i per tant es
considera un canal vàlid a tots els efectes.
Per a comunicacions individuals amb les famílies o alumnes, s’utilitzarà preferentment un
format telemàtic (o telefònic en el seu defecte). Les reunions presencials de tutoria quedaran
restringides a casos excepcionals i es realitzaran a l’espai habilitat que permeti mantenir les
mesures de seguretat vigents.

Funcionament i normatives

Normativa
COVID

Pla de neteja
Dues neteges completes cada dia, al migdia a la sortida dels grups de matí i a la nit a la sortida dels grups
de tarda. S'han previst tres neteges dels lavabos, a les 12.00 a les 14.30 i a les 22.00.
Els alumnes, sota la supervisió del docent a càrrec, faran una desinfecció de les eines i superfícies de
treball que han utilitzat en acabar les sessions de classe, especialment de teclats i ratolins. Cada
alumne/a disposarà d’una baieta pròpia per realitzar aquestes tasques.
Es procurarà reduir la compartició de materials i eines i en cas que no sigui possible el material compartit
caldrà desinfectar-lo després del seu ús. L’alumne es responsabilitzarà del seu bon ús
El professorat responsable de la sessió supervisarà la neteja d’aquests elements.
Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
En cas de detectar un possible cas de Covid-19, s’actuarà seguint el següent protocol d’actuació:
• El professor responsable de la sessió on es detecti el possible cas, serà l’encarregat de prendre
les mesures inicials d’aïllament de la persona afectada.
• El grup d’alumnes quedarà sota la supervisió d’un docent en permanència. En cas de no
haver-n’hi cap, s’encarregarà al professor de la classe més propera.
En cap cas es podran ajuntar grups classe.
• Tant la persona amb símptomes com la persona al càrrec i utilitzaran mascaretes tipus ﬀp2 i
mantindran la distància de seguretat.
• S’encarregarà a una tercera persona la ventilació total de l’espai que ocupava la persona amb
símptomes.
• Es traslladarà immediatament a l’espai de conﬁnament ubicat a la primera planta, a la zona
d’administració.
• Una vegada fetes aquestes primeres actuacions es trucarà a la família i, en cas de gravetat, es
trucarà al 061 informant de la situació.
• Posteriorment es donarà avís a l’Àrea d’Educació i al Servei de Riscos laborals de l'Ajuntament. I
el tutor farà el seguiment del cas
• Es compliran les instruccions i recomanacions que es realitzin des de d'autoritats sanitàries i
educatives competents.

Funcionament i normatives

Faltes i sancions
(1)

Faltes lleus
Motius
· Falta de puntualitat
· Falta d’assistència
· Falta de respecte
· Actes lleus injustiﬁcats que alterin el bon funcionament de la classe i del Centre

Sancions
· Amonestació oral
· Amonestació per escrit

Faltes greus
Motius
· Indisciplina, injuria o ofensa tant a companys/es com a personal docent i/o
administratiu
· Agressions físiques
· Destrosses de material: mobiliari o instal·lacions
· Actes greus injustiﬁcats que alterin les activitats de les classes o del Centre
· Actes contraris a la salut
· Tres faltes lleus

Funcionament i normatives

Faltes i sancions
(2)

Sancions:
. Advertiment oral
· Advertiment escrit
· Canvi de grup, si s’escau
· Tasques de reparació del dany causat, tasques educatives fora del temps de
classe o serveis a la comunitat ﬁns a un mes de durada

Faltes molt greus
Motius
· Indisciplina, injúria o ofensa molt greu
· Agressió física molt greu
· Suplantació o sostracció de documents i material acadèmic
· Incitació sistemàtica a actes perjudicials per la salut i la integritat física
· Falta tipiﬁcada com a greu amb col·lectivitat o publicitat intencionada
· Tres faltes greus
. No complir amb les normes de salut de la normativa COVID

Sancions
. Tasques de reparació dels danys causat, tasques educatives o serveis a la
comunitat ﬁns a 6 mesos
· Expulsió des d’un mínim de tres dies ﬁns a ﬁnal de curs
· Inhabilitació per seguir cursant estudis al Centre

Funcionament i normatives

Faltes i sancions
(3)

Observacions a faltes i sancions
· Cinc faltes de puntualitat equivalen a una falta d’assistència
· Si un menors d’edat falta a classe sense justiﬁcació, s’avisarà als pares.
· Si les faltes d’assistència no justiﬁcades superen el 20%, l’estudiant no tindrà dret a
la convocatòria ordinària ni la extraordinària del juny (en cas que siguin justiﬁcades
s’estudiarà el cas en el Claustre i en el Consell Escolar)
· Per als/les estudiants expulsats/des de classe s’ha de facilitar un comprovant
signat pel professor on s’indiqui l'hora de sortida i d’arribada
· L'incompliment d’alguna d’aquestes normes podrà determinar l’expulsió de classe

Funcionament i normatives

Formació
pràctica en
centres de
treball

Les pràctiques son estades formatives no laborals a les empreses que realitza
l’alumnat. La seva duració és de 80h a 200 hores, segons el cicle, i es realitzarà a
partir del segon trimestre del segon curs del cicle.

A l’hora d’adjudicar les pràctiques es tindrà en compte:
○

Que el perﬁl de l’alumnat s’ajusti a les tasques a realitzar a
l’empresa

○

Que l’alumnat tinguin assumits i superats els continguts del curs
realitzats ﬁns el moment de realitzar les pràctiques. És a dir un/a
alumne/a que tingui mòduls suspesos és probable que no pugui fer
pràctiques ﬁns que tingui el mòduls superats

○

Bona actitud a classe

Cal tenir paciència amb l’adjudicació de les pràctiques. L’escola procura que tots els
alumnes que reuneixin les condicions per fer-les, les realitzin en el període
establert.

Les pràctiques comencen a partir del segon trimestre. Això no vol dir que tothom
les començarà en aquell moment, sinó que a partir d’aquell moment i durant el
segon i tercer trimestre.

Cicle formatiu de grau mitjà
de Disseny Gràﬁc Interactiu
Escola d’Art i Disseny de Rubí
Curs 2020/2021

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu
Curs 2019/2020

Cicle de Disseny Gràﬁc Interactiu
Itinerari acadèmic
Títol oﬁcial
Perﬁl professional i sortides laborals
Cursos i assignatures
Horari
Aules
Sistema d’avaluacions

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de Disseny multimèdia

Títol oﬁcial

Titulació:
Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràﬁc interactiu.

Durada:
1600 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.
200 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers a realitzar a partir del segon any
acadèmic

Directora del centre: Candi Casadevall
Cap d’estudis: Lisa Marrani
Tutora: Mercedes Coronado 1r curs i Montse Ollé 2n curs
Tutora de pràctiques en empresa: Montse Ollé
Coordinadora de cicle: Fortià Baqués
Administrativa d’edRa: Montse Farran

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de Disseny multimèdia

Perﬁl professional
i sortides laborals

Àmbit professional
Treballa amb empreses o estudis relacionades amb el :
Disseny gràﬁc
Disseny gràﬁc multimèdia
Productes per a mòbils
Productes audiovisuals
....

Sortides professionals:
L’alumne que es gradua en aquest cicle ha de ser capaç d’entendre qualsevol projecte i
realitzar la seva part gràﬁca

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de Disseny multimèdia

Cursos i mòduls

1r curs
Dibuix artístic: durada: 99 h. Professor/a: Gemma Miralles
Edició web: durada: 271 h. Professor/a: Jaume Ferrer i Marta Calvó
Tipograﬁa: durada: 99 h. Professor/a: Joan Miquel Fernández
Fonaments de disseny gràﬁc: durada: 99 h. Professor/a: J.M. Fernández/Xavier Medina i Fortià
Baqués
Formació i orientació laboral: durada: 66 h professor/a: Montse Ollé
Història del disseny gràﬁc: durada: 66 h. Professor/a: Isabel Sabaté
Mitjans informàtics: durada: 99 h. professor/a: Laura Micaló
Multimèdia: durada: 271 h. Professor/a: Fortià Baqués/ Ana Puerto

2n curs
Anglès tècnic: durada: 66 h. Professor/a: Anna Coch
Dibuix tècnic: durada: 66 h. Professor/a: Manu Martí
Multimèdia: durada: 271 h. Professor/a: Fortià Baqués /Marta Calvó
Obra ﬁnal: durada: 66 h. Professor/a: Fortià Baqués/Candi Casadevall
Volum: durada: 99 h. professor/a: Manu Martí / Laura Micaló
Edició web: durada: 271 h. Professor/a: Jaume Ferrer/ Marta Calvó

Pràctiques
200 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers, a realitzar a partir del segon any
acadèmic

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de Disseny multimèdia

Inici de curs

1r curs
Dilluns 14 de setembre a les 11.30h.

Presentació de curs
Dimarts 15 de setembre a les 8.30h

Inici classes regulars

2n curs
Dilluns 14 de setembre a les 10.00h.

Presentació de curs
Dimarts 15 de setembre a les 8.45h

Inici classes regulars

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicles formatius i tallers

1a. Planta

Aules

Planta baixa

Soterrani

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de disseny multimèdia

Sistema
d’avaluacions

Els continguts de les assignatures estan dividides en unitats formatives.
Cada mòdul té unes UF determinades no coincidents en el temps, el nombre
i la temporalitat amb la resta de mòduls.

Distribució unitats formatives del 1r curs:

Al ﬁnalitzar una UF, es generarà una nota que constarà al expedient acadèmic
Al ﬁnalitzar cada trimestre es generarà un butlletí de notes amb les UF ﬁnalitzades
en aquest període
2 convocatòries per curs per UF: 1 ordinaria i una extraordinària (juny)

CFGM de Disseny Gràﬁc interactiu · Curs 2020/2021

Cicle de disseny multimèdia

Metodologia de
treball

Treball per projectes
Es proposa un treball a l’alumne. L’alumne ha de ser capaç d’executar un treball:
Entendre i assumir el procés de treball, ser autònom, prendre decisions i treballar
en equip

Integració de continguts
En moments del curs es faran projectes conjuntament amb altres mòduls del cicle

Treball en grup
Es fomenta el treball en equip

Treballs d’execució real
Es procura realitzar projectes d'execució real

Presentació a concursos
Es participa a diferents concursos perquè l’alumnat pugui compartir els seus
treballs amb altres estudiants d’escoles d’art i disseny
Per motivar-los i potenciar l’esperit crític

COLLAGE CFGM

Cicle formatiu de grau mitjà
de Serigrafia artística
Escola d’Art i Disseny de Rubí
Curs 2020/2021

CFGM de Serigrafia artística

Cicle de Serigrafia artística
Itinerari acadèmic
Títol oficial
Perfil professional i sortides laborals
Cursos i mòduls
Horari
Sistema d’avaluació
Què fem?

CFGM de Serigrafia artística

Cicle de Serigrafia artística

Inici de curs

1r curs
Dilluns 14 de setembre a les 10.30h.

Presentació de curs
Dimarts 15 de setembre a les 8.30h

Inici classes regulars

CFGM de Serigrafia artística

Cicle de Serigrafia artística

Títol oficial

Titulació:
Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en Serigrafia artística.

Durada:
840 hores distribuïdes en un curs acadèmic.
Realització del projecte final (25 hores) i pràctiques en empresa (85 hores) durant el primer
trimestre del segon curs acadèmic.
Director del centre: Candi Casadevall
Cap d’estudis: Lisa Marrani
Tutora: Gemma Miralles
Tutora de pràctiques en empresa: Montse Ollé
Coordinadora de cicle: Isabel Sabaté

CFGM de Serigrafia artística

Cicle de Serigrafia artística

Perfil professional
i sortides laborals

Àmbit professional
Comprèn activitats de serigrafia artística, realitzades com a artista autònom o associat, en
grau divers, a un taller o empresa, relacionats amb:
Obra gràfica
Arts gràfiques
Aplicacions de disseny gràfic
Tèxtil
Decoració
Vidre i ceràmica
Conservació i restauració del patrimoni artístic

Sortides professionals:
L’alumne que es gradua en aquest cicle ha de ser capaç de realitzar serigrafies artístiques
amb un ampli coneixement de materials i procediments. Establir un diàleg entre art imprès i
tecnologia, i fer així de la serigrafia un llenguatge contemporani.

CFGM de Serigrafia artística

1r curs
Cicle de Serigrafia artística

Cursos i mòduls

●

M1: Història de la cultura i de l'art: arts del llibre, durada: 60 h
○

●

M2: Projectes, durada: 90 h
○

●

professor: Joan Miquel Fernández

M7. Taller de tècnica serigràfica, durada: 300 h
○

●

professors: Joan Miquel Fernández i Mayje Àlvarez

M6: Taller de fotografia, durada: 60 h
○

●

professora: Gemma Miralles

M5: Materials i tecnologia, durada: 60 h
○

●

professors: Lisa Marrani i Jorge Vicente

M4: Disseny assistit per ordinador, durada: 60 h
○

●

professors: Gemma Miralles i Xavier Medina

M3: Tècniques d'expressió gràfica, durada: 150 h
○

●

professora: Mercedes Coronado

professores:Gemma Miralles i Isabel Sabaté

M8: Formació i orientació laboral, durada: 60 h
○

professora: Montse Ollé

Pràctiques: 85 h de pràctiques en empreses, estudis o tallers,
Projecte final: 25h de tutoria a càrrec de Xavier Medina i Isabel Sabaté
ambdós a realitzar a partir del segon any acadèmic

CFGM de Serigrafia artística

Cicle de Serigrafia artística

Sistema
d’avaluacions

Cada mòdul genera notes de seguiment a partir de treballs i/o proves específiques.
Diversos mòduls coincideixen en un mínim de dos projectes comuns per trimestre seguint un
plantejament de Treball per projectes.
Es fomenta el treball en equip, Es procura realitzar projectes d'execució real, com també
participar a diferents concursos perquè l’alumnat pugui compartir els seus treballs amb altres
estudiants d’escoles d’art i disseny.

1r trimestre: De setembre a novembre
2n trimestre: De desembre a febrer
3r trimestre: De març a maig
En finalitzar cada trimestre es generarà un butlletí de notes d’aquest període

Projectes
i
confluènc
ies

T1

setembre

setembre

P0
Cadàvers exquisits

setembre

octubre

octubre

octubre

octubre

novembre

P1
Ambients de color i
paisatges

novembre

novembre

novembre

Temporitz
ació 11 set

CFGM de Serigrafia artistica

Cicle de Serigrafia artística

Què fem?

http://artedra.net/web/index.php/cfgm-serigrafia-artistica
https://www.instagram.com/edradisseny/
https://www.facebook.com/escolaedra/
https://twitter.com/edradisseny

Xerrada Josep Tobella
d’arts plàstiques i disseny
Data: 14 de març 2017
Entitats: Generalitat de Catalunya, edRa, Ajuntament de Rubí

NO LIMITS
CFGM Serigrafia Artística
Exposició treballs finals de curs
Data: 20 de setembre - 31 d’octubre de 2016
Entitats: edRa, Ajuntament de Rubí

Ceràmiques MARCÓ
CFGM Serigrafia artística
Finalistes TALENT ART. Emprendedoria artística
Data: 9 de maig de 2017
Entitats: edRa, Generalitat de Catalunya

Expo Hogar
CFGM Serigrafia artística
Data: 9 al 12 de setembre de 2017
Entitats: edRa. Fira Expohogar

CFGM Serigrafia artística
Curs 2019/2020
Objectes estampats pensats per un
personatge escollit. Suma la gràfica impresa
a les lones reutilitzades i els dissenys dels
estudiants.

edRa, escola d’art i disseny
c/ Joaquim Blume, 28, CP 08191 Rubí (Complex Cultural de l’Escardívol)
Twitter / Instagram: @edradisseny - Facebook: escolaedra - http://www.artedra.net

