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nom

PRIMER Mòduls SEGON Mòduls

UF1. Color. Iniciació. UF3. Forma espressió comunicacio interpretacio i valoracio 004. Dibuix artístic

UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació. UF3. Forma, comunicacio,interpretacio i valoració 005.Dibuix tècnic

UF1. Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria plana. Iniciació. UF3. Forma analasi, estr i representacio i valoracio 006. Volum 

UF2. Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria descriptiva. UF4. Esmalts alta i baixa temperatura, procés fisicoquímiques, procés elaboració 008. Materials i 

UF1. Espai UF4. Tècniques decoratives

UF2. Forma analasi, estr i representacio UF5. Tècniques gràfiques de reproducció imatges

UF1. Fisica i quimica apliades a la cermaica, materies primeres NOVA UF: Torn ceràmic 

UF2. Pates ceràmiques, estructures, caracterirstiques, propietats i procesos d'elaboracio UF2. Projectes. Consolidació 011. Projectes de 
 

UF3 Engalbes, estructures, caracteristiques, propietats i procesos UF1. El marc legal de les arts plàstiques 

UF1. Conformat peces mitjans manuals UF2. Incorporació al treball

UF2. Conformat peces mitjans mecànics UF3. Empresa i iniciativa emprenedora

UF3. Motlles.,construccio i aplicacio UF1.Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers 002. FPE

UF1. Projectes. Iniciació UF1. Projecte 003. Projecte 

UF1. Introduccio
UF1. Història de la ceràmica: de les primeres manifestacions fins a l'art ceràmic  

UF2. Tecniques modelatge 2D

UF3. Tecniques de modelatge 3D

001. FOL

009. Mitjans 
informàtics

004. Dibuix artístic

005.Dibuix tècnic

010. Taller ceràmic

011. Projectes de 
Ceràmica artística

007 Història de la 
ceràmica 

006. Volum 

008. Materials i 
tecnologia

010. Taller ceràmic
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