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CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
DE SERIGRAFIA ARTÍSTICA

L’art plasmat arreu
L’art de la serigrafia permet estampar una imatge
sobre qualsevol tipus de material, des de teles fins
a paper passant per ceràmica, vidre o metall.
Els procediments i les tècniques per reproduir les
imatges són diversos. A través d’aquest Cicle d’Estampació Artística coneixeràs des dels més tradicionals fins als més moderns i podràs escollir quin
és més adient segons el projecte que realitzis. Però
abans caldrà que tinguis en compte quin tipus
d’il·lustració o composició gràfica vols plasmar-hi.
Per això et donarem les claus per saber dissenyar i
il·lustrar composicions reproduïbles.
Aprendràs a pensar els projectes des del seu inici i
sabràs com traslladar-los a cada material obtenint
els resultats esperats.

TÍTOL OFICIAL

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Serigrafia
Artística

85 hores

CARACTERÍSTIQUES DEL CICLE
Aquest Cicle aporta als alumnes els coneixements
necessaris perquè siguin capaços de crear imatges
i recursos gràfics amb tècniques diverses:
- preparar pantalles d’impressió serigràfica
- dominar el procediment d’elaboració de matrius i
estampació serigràfica
- conèixer procediments i tècniques de creació
gràfica
- controlar els procediments tradicionals i actuals
de la serigrafia artística
- conèixer les especificacions tècniques dels materials i les seves possibilitats d’utilització
Durant els exercicis de taller, els alumnes experimenten i aprenen els secrets de l’estampació
serigràfica executant-los en primera persona.
D’aquesta manera, imprimeixen l’inici del seu
futur professional.

PERFIL DELS ESTUDIANTS
El Cicle s’adreça especialment a estudiants interessats en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit
de la il·lustració, la creació gràfica i l’estampació
serigràfica. I també a professionals de les arts
visuals i gràfiques que desitgen ampliar els seus
coneixements al voltant de les tècniques de serigrafia.

SORTIDES PROFESSIONALS
Els alumnes podran exercir com a professionals
autònoms, associats a empreses o a equips de
professionals independents dedicats a les arts gràfiques i a la seva aplicació sobre elements tèxtils,
decoratius, vidre, ceràmica o altres materials.
- Creadors gràfics.
- Il·lustradors.
- Professionals d’estudis de comunicació i creació
gràfica.
- Professionals d’empreses d’arts gràfiques.
- Impressors de serigrafia tèxtil: samarretes,
bosses, lones, etc.
- Impressors de serigrafia sobre altres suports:
vidre, ceràmica, etc.
- Tècnics en experimentació d’imatge seriada.
- Editors d’Art.

HORES LECTIVES
950 hores impartides en un sol curs

HORARI
Matins, de 8:00 a 14:30 h

OBRA FINAL
25 hores

ACCÉS*
Accés directe amb titulació:
- Adreçat a tècnics o tècnics superiors en Arts
plàstiques i Disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents.
Accés amb prova específica:
- Obert a persones que tinguin el Títol de Graduat/
da en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
Accés sense titulació (amb prova d’accés
comuna):
- Per a alumnes que tinguin com a mínim 17 anys
o bé que els compleixin durant l’any natural en
què es realitza la prova, mitjançant una prova
d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament.
*Trobareu més informació al web del Departament d’Ensenyament.

MÒDULS IMPARTITS
Història de la cultura i de l’art: arts del llibre
Projectes
Tècniques d’expressió gràfica
Disseny assistit per ordinador
Materials i tecnologia
Taller de fotografia
Taller de tècnica serigràfica
Formació i orientació laboral
Formació pràctica en empreses, estudis
o tallers
Obra final

