
FOSA

CURS 2019-2020

nom

PRIMER Mòduls SEGON Mòduls

UF 1. Color. UF 3. Dibuix d’interpretació: dimensió comunicativa i expressiva. Dibuix artístic

UF 2. Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional. UF 3. Representació tècnica de la forma: comunicació, interpretació i valoració. Dibuix tècnic

UF 1. Anàlisi, estructura i representació de la forma: geometria plana. UF 3. La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de 
  

Volum

UF 2. Anàlisi, estructura i representació de la forma: geometria descriptiva. UF 1. Introducció als mitjans informàtics.

UF 1. Espai tridimensional. UF 2. Tècniques de representació 2D.

UF 2. La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional. UF 3. Tècniques de modelatge 3D.

UF 1. Introducció a l’anàlisi artística. UF 1. El marc legal de les arts plàstiques i el disseny.

UF 2. Primeres manifestacions artístiques. UF 2. Incorporació al treball.

UF 3. Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat. UF 3. Empresa i iniciativa emprenedora.

UF 4. Evolució de l’art modern i l'art UF 3. Execució de projectes de fosa artística

UF 1. Introducció als projectes. UF 4.  Avaluació i comunicació de projectes.

UF 2.  Planificació i desenvolupament de processos de fosa artística UF 1. Projecte integrat Projecte integrat

UF1 . Materials metàl·lics per l’escultura UF 1. Introducció a les tècniques, eines i materials de conservació i restauració 
   

UF2 . Tecnologia dels metalls per l’escultura UF 2. Aplicació de tècniques de conservació i restauració de metalls de fosa.

UF 1. Modelat i motlle perdut UF 3. Metalls i aliatges. Fusió i colada. Galvanoplàstia.

UF 2. Motlles recuperables flexibles UF 4. Altres sistemes de fosa.

UF 3. Positivats i acabats policroms UF

UF 4. Encofrats i contenidors UF

UF 1. Fonaments del taller de fosa

UF 2. Sistemes, tècniques i processos de fosa

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Volum

Història de la 
escultura

Projectes de fosa 
artística

Taller de buidat i 
emmotllat

Taller de fosa 
artística

Aplicacions 
informàtiques

Formació i 
orientació laboral

Projectes de fosa 
artística

Taller de tècniques 
de restauració de 
metalls de fosa

taller de fosa 
artística

Crèdits i   de lliure 
disposició
Fase de pràctiques 
en empreses, 
estudis o

 

Materials i 
tecnologia dels 
metalls
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