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Art, disseny i societat

Disseny d’espais efímers

Disseny i art contemporanis

DISSENY GRÀFIC

Color i volum

Història de l’art i el disseny moderns

Disseny i empresa

Dibuix tècnic

Tipografia

Ergonomia, percepció i usabilitat

Dibuix bàsic

Projectes 1

Tecnologia

Física aplicada al disseny
Introducció a la teoria del disseny
i de l’art
Introducció al projecte de disseny
Introducció a la història del disseny
i de l’art
Recursos informàtics per al disseny
Taller de dibuix

Disseny d’elements
de comunicació gràfica

Arts gràfiques

Creació visual: serigrafia,
linogravat i fotolit

Processos de transformació industrial

Disseny d’elements urbans
Disseny de producte
Projectes 2
Disseny editorial: el llibre
i l’experiència de lectura
Disseny web i edició digital
Estratègies creatives i eines
de disseny de producte
Interiorisme domèstic i comercial
Gestió de projectes de disseny
Maquetes i prototips
Informàtica
Informàtica aplicada al disseny
de text i imatge
Informàtica aplicada al disseny
d’espai i volum
Recursos audiovisuals per al disseny
Disseny d’elements d’identitat

Materials i tècniques de construcció
Projectes 3
Comunicació de marca
Cal·ligrafia

Anàlisi i crítica del disseny
de la comunicació visual
Direcció d’art
Gràfica en moviment
Creació tipogràfica
Disseny editorial
Infografia
DISSENY DE PRODUCTE INDUSTRIAL
Anàlisi i crítica del disseny d’objectes

Projectes d’interiors I

Disseny d’elements d’equipament públic

Projectes d’il·luminació, disseny
de llums

Disseny de mobiliari

Projectes 4
Projectes d’interiors II
Producte industrial
per l’equipament domèstic
Disseny web. Estratègia i implantació
Il·lustració
Propietats i usos de nous materials
per al disseny
Disseny gràfic i creació visual
Disseny d’interiors
Disseny de producte
Últimes tendències del disseny
Mitjans d’expressió
Introducció a la fotografia
Taller d’arts visuals
Taller de creació gràfica
Informàtica
Maquetació editorial
Modelat d’objectes
Representació informàtica
d’arquitectura i interiorisme

Disseny d’envasos, embalatges i etiquetes
Disseny d’equipament domèstic
Processos d’innovació en el disseny
de producte
DISSENY D’INTERIORS
Anàlisi i crítica del disseny d’espais
Escenografia
Interiorisme d’espais de treball
Rehabilitació
Interiorisme d’espais domèstics
Interiorisme d’espais comercials
CREACIÓ VISUAL
Fotografia
Creació digital
Serigrafia
Tècniques d’estampació
Tècniques d’il·lustració
Il·lustració aplicada
CULTURA DEL DISSENY
Història i crítica del disseny a Catalunya
Didàctica del disseny
Disseny i gestió cultural
Direcció de disseny
Curadoria d’exposicions de disseny
Anàlisi i crítica del disseny
SENSE MENCIÓ

