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LCI BARCELONA  ÉS MEMBRE DE LA XARXA LCI EDUCATION, 
PRESENT A 5 CONTINENTS AMB 22 CAMPUS D’ENSENYAMENT 
SUPERIOR.

SOBRE LA XARXA 
LCI EDUCATION
LCI Education té com a origen LaSalle College 
Montréal, fundat el 1959. Avui en dia la xarxa 
compta amb gairebé 1.500 empleats que 
formen cada any a més de 10.000 estudiants 
a tot el món.

LCI EDUCATION 
T’OFEREIX:
• Una experiència vital i enriquidora, amb 

una projecció internacional incomparable

• Garantia d’una formació de qualitat, gràci·
es a la gran experiència

• Mobilitat entre els diferents campus de la 
xarxa per completar la teva formació aca·
dèmica, conèixer diferents cultures i po·
tenciar la teva experiència personal

• Estudis reconeguts internacionalment i 
una àmplia xarxa de contactes d’àmbit in·
ternacional

• Tecnologia capdavantera en unes instal·
lacions amb el millor equipament

L

SÃO PAULO, BRASIL
São Paulo Office

VANCOUVER, CANADÀ
LaSalle College Vancouver

Canadian Second Language Institute (CSLI)

MONT-REAL, CANADÀ
LaSalle College | Montréal
Inter-Dec College
Montréal International Language Centre (MILC)

TORONTO, CANADÀ
LaSalle College Toronto School of Design

BARCELONA, ESPANYA
LCI Barcelona

SURABAYA, INDONÈSIA
LaSalle College | Surabaya

JAKARTA, INDONÈSIA
LaSalle College | Jakarta

MELBOURNE, AUSTRÀLIA
Academy of Design Australia

Fusion English

ISTANBUL, TURQUIA
LaSalle College | Istanbul

PEQUÍN, CHINA

CASABLANCA, MARROC
Collège LaSalle | Casablanca
École supérieure de commerce et de Management (ESCM)

TUNIS, TUNISIA
Collège LaSalle | Tunis

MARRÀQUEIX, MARROC
Collège LaSalle | Marrakech

MONTERREY, MÈXIC
LCI Monterrey

BARRANQUILLA, COLÒMBIA
LCI Barranquilla

BOGOTÀ, COLÒMBIA
LCI Bogotá

TÀNGER, MARROC
Collège LaSalle | Tanger

RABAT, MARROC
Collège LaSalle | Rabat



Felicidad Duce, l’Escola de Moda de LCI Barcelo·
na, és una veritable pionera i un referent nacional 
i internacional en l’ensenyament superior de la 
moda a Espanya. Avui en dia som capdavanters en 
l’àmbit de la moda amb el nostre Títol Superior 
en Disseny de Moda. Fundada en 1928 per la Sra. 
Felicidad Duce, formem cada any a més de 600 
professionals creatius de la moda. Amb més de 
85 anys d’experiència, dissenyem els programes 
amb un enfocament propi, que es caracteritza per 
la nostra vocació per l’ensenyament i la recerca, i 
pel nostre vincle amb les empreses i institucions 
del sector del disseny i de la moda. 

Des de 2013, Felicidad Duce és l’Escola Superior 
de Moda del campus LCI Barcelona, que pertany 
a la xarxa internacional LCI Education. D’aquesta 
manera, Felicidad Duce conserva tot el seu saber 
fer, alhora que s’obre a la internacionalització que 
suposa formar part d’una xarxa d’educació que té 
22 campus repartits pels 5 continents, amb les 
nombroses oportunitats que això comporta.

Els antics alumnes de Felicidad Duce destaquen 
per les seves qualitats de lideratge, la seva excel·
lència professional i el seu esperit emprenedor. I 
és que la nostra escola és un centre de reflexió, 
creació i experimentació en continu creixement. 
Treballem amb rigor i constància en una línia de 
formació i de recerca pluridisciplinar que compleix 
amb els millors nivells de qualitat. La grandària 
de l’escola facilita una assídua interacció entre 
els estudiants i el personal del centre. El nostre 
professorat, altament qualificat i amb àmplia ex·
periència professional i docent, gràcies a un ense·
nyament basat en la pràctica, sabrà despertar el 
teu potencial creatiu i guiar·te cap a la consecució 
dels teus objectius de carrera.

I és que entenem el disseny com un estil de vida. 
El disseny és innovació, és creativitat, és talent. Et 
convidem a que vinguis a estudiar amb nosaltres.

FELICIDAD 
DUCE

LLCI Barcelona, Escola Superior de Disseny, és el 
nou campus de la xarxa LCI Education.

La nostra oferta formativa es composa de:

• Títols Superiors Oficials de Disseny (Produc·
te, Interiors, Gràfic i Moda)

• Màsters i Postgraus d’especialització
• Cursos de professionalització mitjançant dels 

Programes de Formació Contínua
• Escola d’estiu
• Formació In Company, ajustada a les necessi·

tats d’una empresa o un sector específic
 
Formem a professionals del disseny amb reco·
negut prestigi i visió global, capaços d’afrontar 
els reptes actuals del mercat altament compe·
titiu i en constant canvi. Els nostres programes 
estan dissenyats perquè l’estudiant integri d’una 
manera pràctica i dinàmica els últims conceptes 
teòrics, tècniques i processos així com les ten·
dències socials que li permetin aportar innovació 
i valor afegit en l’exercici de la seva especialitat. 
Els continguts i els aprenentatges estan basats en 
el context real de les organitzacions i l’estudiant 
es troba en tot moment dirigit i acompanyat per 
tutors amb un perfil professional amb gran experi·
ència en el sector.

LCI Barcelona ofereix a tots els estudiants la pos·
sibilitat de completar la seva formació mitjançant:

• Pràctiques professionals
• Accés a la Borsa de Treball
• Suport i networking a la seva disposició de la 

xarxa internacional LCI Education

SOBRE
LCI BARCELONA
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« LA MODA ÉS UNA CONSTANT , UNA 
MUTACIÓ DE FORMES , UN REFLEX 
DE CADA GENERACIÓ , ÉS COM LA 
MATEIXA HISTÒRIA : INTERMINABLE.»

                                                 FELICIDAD DUCE
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Els Ensenyaments Artístics Superiors de Dis·
seny tenen com objectiu general la formació 
qualificada de dissenyadors/es capaços d’en·
tendre, definir i optimitzar els productes i ser·
veis del disseny en les diferents àrees, dominar 
els coneixements científics, tecnològics i artís·
tics, i els mètodes i procediments associats amb 
ells, així com generar valors d’importància ar·
tística i cultural en resposta als canvis socials i 
tecnològics que s’estan produint.

Perfil del dissenyador correspon a la d’un pro·
fessional capaç de concebre, construir i docu·
mentar un procés creatiu a través del domini 
dels principis teòrics i pràctics del disseny i de 
la metodologia projectual, capaç d’integrar els 
diferents llenguatges artístics, les tècniques i 
les tecnologies en la correcta materialització de 
missatges, entorns i productes artístic i cultu·
ralment significatius.

TÍTOL SUPERIOR 
OFICIAL EN 
DISSENY DE MODA
Equivalent, a tots els efectes, a un grau 
universitari que garanteix l’accés al 
Màster Oficial.

Ensenyaments artístics superiors de disseny 
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, especialitat moda. 



Els dissenyadors/es de moda són professio·
nals capaços de configurar, material i formal·
ment, productes de disseny tèxtil i roba en 
diverses àrees, fent front a les necessitats i 
tendències del mercat, de creativitat, innova·
ció i viabilitat tècnico·productiva, econòmica, 
medi·ambiental i sociocultural.
 
Les principals àrees on desenvolupa la seva 
activitat són:

• Disseny de moda i indumentària
• Coolhunter (investigador de tendències)
• Estilisme
• Direcció artística
• Vestuari teatral i cinematogràfic
• Disseny de complements
• Disseny tèxtil
• Disseny i gestió d’imatge corporativa
• Gestió empresarial d’activitats creatives
• Dissenys personalitzats o corporatius
• Disseny de moda i indumentària per a 

activitats específiques
• Figurins
• Sastreria i confecció a mida
• Disseny, recerca i desenvolupament de 

nous conceptes, materials, aplicacions i 
productes

• Investigació i docència

PERFILS 
PROFESSIONALS
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Aquests estudis tenen una durada de 4 anys 
i 240 ECTS, segons el Sistema Europeu de 
Transferència de Crèdits.

Idioma: català, castellà i anglès

Preu: consultar

ITINERARIS

→ Disseny
→ Patronatge 
→ Comunicació

FITXA TÈCNICA 
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ESTRUCTURA

Programes de mobilitat
LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny, 
forma part de la xarxa LCI Education, la qual 
cosa ofereix als seus estudiants la possibili·
tat de realitzar una part dels seus estudis en 
un altre campus de LCI Education gràcies al 
programa Estudis a l’Estranger.

Així mateix, els estudiants podran sol·licitar 
el PROGRAMA ERASMUS +, d’Intercanvis 
amb universitats i escoles Europees. Aquests 
intercanvis es realitzaran en el segon semes·
tre del tercer curs.

Formació bàsica
Assignatures introductòries que permetran a 
l’alumne assolir els coneixements fonamen·
tals per a cursar les assignatures d’especia·
litat a mesura que avanci el curs. 

Obligatòries de l’especialitat
Nucli formatiu de la carrera. En aquest grup 
d’assignatures trobarem material més espe·
cífic, on es demanarà a l’alumne profunditzar 
en conceptes i dominar tècniques de disseny.

Optatives
Sempre dividit en tres itineraris per escollir, 
aquest conjunt d’assignatures formen el cos 
d’especialització en els estudis. A l’alumne 
se li demanarà un plus en iniciativa personal 
per a l’experimentació i capacitat d’innovar.

Pràctiques externes
Les pràctiques en empreses són fonamen·
tals per a que l’alumne adquireixi coneixe·
ment del món laboral, estigui en contacte 
amb la metodologia més avançada i la for·
mació professional.  Tenim signats acords de 
col·laboració amb empreses multinacionals, 
empreses mitjanes tant nacionals com inter·
nacionals, gabinets de disseny, comunicació, 
fotografia, imatge corporativa, pàgines web, 
publicacions i espais comercials.

El treball de fi d’estudis 
El treball de fi d’estudis és un treball autò·
nom i individual que cada estudiant ha de 
fer sota la supervisió d’un tutor/a. Es tracta 
d’un treball on l’estudiant pot demostrar  els 
continguts formatius rebuts i les competèn·
cies adquirides associades al títol. El treball 
consta de 4 parts: la memòria justificativa, la 
presentació audiovisual, el book del projecte 
i el pla de comunicació i es presentarà davant 
d’un tribunal.



PLA D’ESTUDIS
PRIMER CURS (60 ECTS)

MATERIA ASSIGNATURA ECTS

Fonaments del disseny Teoria i investigació del color 4

Llenguatge i tècniques de repre·
sentació i comunicació

Creativitat i tècniques d’expressió de la forma 8

Representacions gràfiques i estilització 7

Sistemes de representació en el disseny 7

Tècniques de presentació digitals 3

Història de les arts i el disseny Història i teoria de les arts i el disseny 6

Cultura del disseny Sociologia del disseny I 3

Materials i tecnologia aplicada al 
disseny de moda

Tecnologia digital I 3

Estructures i tractaments tèxtils 3

Patronatge i confecció Patronatge I 6

Taller de tall i muntatge I 6

Història del disseny de moda Història de la indumentària 4

Teoria i investigació del color
Característiques físiques del color. Definició, 
qualitats i variacions cromàtiques. Característi·
ques psicològiques del color. Estudi de les sen·
sacions visuals del color. Interacció del color. 
Concepte de tendència, aplicacions del color. 
Educació visual de la dinàmica del color aplicat 
al disseny.

Creativitat i tècniques d’expressió de la forma
Introducció a la forma, conceptes i fonaments, 
representació, aspectes expressius, comunica·
tius i vocabulari formal. Experimentació amb els 
elements formals i els recursos gràfics. Experi·
mentació amb els elements matèrics i plàstics. 
La composició. La creativitat; introducció al pro·
cés creatiu.

Representacions gràfiques i estilització
Observació del natural, el clarobscur. L’espai, es·
tudi del referent en el seu entorn. La figura hu·
mana, la lectura de la imatge i les interpretacions 
d’estil.

Sistemes de representació en el disseny 
Geometria plana i descriptiva. Investigació de con·
ceptes de disseny.

Tècniques de presentació digital
Presentacions en PowerPoint. Coneixement 
d’iMovie; crear i editar pel·lícules. Maquetació i 
presentacions interactives en InDesign.

ASSIGNATURES
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Història i teoria de les Arts i el disseny
Introducció. Edat antiga, mitjana, moderna i con·
temporània, des de 1789 fins a l’actualitat. Dis·
senyadors de finals del segle XX. Les noves pro·
meses del futur. Els dissenyadors del segle XX. 
Dissenyadors de tendències; de tendències con·
temporànies i que creen tendència.

Sociologia del disseny I
Qüestions preliminars. Teories sobre el disseny, 
sociologia, antropologia i comunicació. Pierre 
Bourdieu, individu i societat. Art, estètica i disseny. 

Tecnologia digital I
Introducció, estructura i funcionament del pro·
grama. Treballar amb imatges, capes selecció i 
ajustos. Formats de treball. Eines de text. Filtres. 
Importar i exportar entre aplicacions. Creació de 
plantilles i il·lustracions. Textures per a un dis·
seny. Canals de tintes planes i separació de co·
lors. Objectes intel·ligents. Processos de treball.

Estructures i tractaments tèxtils 
Introducció a la teoria dels teixits i al seu procés 
d’obtenció. Les fibres naturals d’origen vegetal i 
animal. Les fibres químiques artificials. Els pro·
cessos tèxtils per a l’obtenció dels fils, la filatura, 
la torsió de fils, el tenyit de fibres i fils i la classifi·
cació dels mateixos.

Patronatge I
Bases de patronatge de dona, home i infantil. 

Taller de tall i muntatge I 
Coneixement de la maquinària que s’utilitza per a 
confecció, tipus de màquines planes i owerlocks. 
Coneixements tècnics per a la confecció, costures 
bàsiques. Acabats a mà; cremalleres; baixos i but·
xaques. Confecció de peces.

Història de la indumentària
La cultura de la moda i de l’efímer. Prehistòria i 
antiguitat. L’Edat Mitjana i el Renaixement. Els se·
gles XVII, XVIII i XIX. El segle XX, de la Belle Époque 
fins als anys 90. El segle XXI.



Principis del disseny 
Percepció visual, la forma, el fons i el color; relaci·
ons i aplicacions específiques, comunicatives i ex·
pressives. L’espai i la forma; la tridimensionalidad 
com a factor creatiu perceptualment aplicat al 
disseny. Estilització antropomòrfica. El cos humà 
com a representació de síntesi de forma. Llen·
guatge visual, la forma en el plànol. Composició i 
espai compositiu. Modalitats de producció icònica. 
Creació i producció de missatges visuals; la imat·
ge com a signe i relació entre el signe visual i el 
referent. Processos de comunicació audiovisual; 
forma convencional i forma analògica digital i el 
discurs visual i les seves funcions comunicatives 
i expressives.

SEGON CURS (60 ECTS)

Investigació gràfica per a mitjans informàtics i 
audiovisuals
Sintaxis de la imatge, codis de relació en la imat·
ge i muntatge d’imatges. Edició amb Final Cut i 
coneixement de les noves tecnologies al món del 
disseny i de les interfícies gràfiques.

Dibuix tècnic i descriptiu en pla
Introducció a la fitxa tècnica. Composició, desen·
volupament i exposició de la fitxa segons el pro·
ducte i el país. 

Materials ecològics
Ecologia tèxtil, sostenibilitat. Materials, processos 
i sistemes ecològics. Colorants naturals. Normati·
va, control de qualitat i medi ambient. El mètode 
científic; mètodes d’anàlisis. Reciclatge de matè·
ries. Recerca i recopilació d’idees. Tendències de 
reciclatge al món del disseny.

MATERIA ASSIGNATURA ECTS

Fonaments del disseny Principis del disseny 6

Llenguatges i tècniques 
de representació i comu-
nicació

Investigació gràfica per a mitjans informàtics i audiovisuals 4

Dibuix tècnic i descriptiu en pla 3

Ciència aplicada al dis-
seny

Materials ecològics 4

Cultura del disseny Sociologia del disseny II 3

Gestió del disseny Gestió d’ empresa 8

Materials i tecnologia 
aplicada al disseny de 
moda

Processos i productes tèxtils 3

Tècniques i processos en punt tricotosa 3

Patronatge i confecció Patronatge II 6

Taller de tall i muntatge II 7

Projectes de disseny de 
moda i indumentària

Projectes de disseny de moda I 7

Projectes digitals 3

Projectes de disseny de moda en punt tricotosa 3

ASSIGNATURES



Sociologia del disseny II
Introducció i repàs de conceptes fonamentals. 
Producció, consum i identitat social. El sistema 
del disseny. 

Gestió d’empresa
Anàlisi de la situació laboral. Fases de la selecció 
de personal. Anàlisi dels diferents canals en re·
cerca de feina; anunci de treball, currículum i carta 
de presentació; coneixement d’un mateix. Avalua·
ció psicolaboral, tipus de proves que es realitzen 
en una selecció laboral. Entrevista de feina, tipus 
d’entrevista, jocs de rol, tècniques d’avaluació en 
grup. Intel·ligència emocional; autoestima; asser·
tivitat. Comunicació verbal i no verbal. 

Processos i productes tèxtils 
Teixits i sector moda. La tècnica del tenyir, filatu·
ra i maquinària. Tècnica de lligament, ligotecnia. 
Processos d’acabats dels teixits. Reconeixement i 
classificació dels teixits comercials. 

Tècniques i processos en punt tricotosa
El teixit com a tecnologia. La màquina tricotosa. 
Creació de col·leccions, construcció d’estructures 
en punt. Anàlisi i representació de teixits de punt. 
Paràmetres i càlculs.

Patronatge II
Patronatge de dona, home i infantil. 

Taller de tall i muntatge II
Coneixements tècnics per a la confecció. Confec·
ció de peces.

Projectes de disseny de moda I
Què és una col·lecció de moda. Inici d’una col·lec·
ció i les seves influències. Dissenyar per a diversos 
mercats. Tipologia de col·leccions. Profunditat i 
amplitud d’una col·lecció de moda. Planning de 
col·lecció.

Projectes digitals
Interfície, menús i finestres. Dibuix i edició de pe·
ces de vestir en plànol. Omplir objectes. Símbols i 
pinzells. Text i taules. Aplicació d’efectes. Vectori·
zació d’imatges. Mapa de bits. Exportar, formats i 
preparació per imprimir. 

Projectes de disseny de moda en punt tricotosa
Introducció al disseny de gènere de punt. Fitxa 
tècnica de gènere de punt. Field research work. 
Experimentació i renovació d’elements d’una 
peça. Conceptes de col·lecció.



Tecnologia digital II
L’espai de treball. El dibuix vectorial i edició. Om·
plir objectes. Símbols i pinzells. Textos i taules. 
Efectes i filtres. Vectorizació d’imatges. Il·lustració 
vectorial. Formats d’importació i exportació. Pre·
paració per a impressió.

Tecnologia digital III
Interfície i eines. Dibuix i pintura. Textos. La línia de 
temps; gràfics, tècniques interactives i d’animació; 
vídeo i so; edició i exportació.

Tècniques i processos d’estampació
Introducció històrica a l’estampació. Teoria del co·
lor. Disseny d’estampats i els seus procediments. 
Principals sistemes d’estampació i maquinària. 
Tractaments posteriors. 

TERCER CURS (60 ECTS)

Patronatge III 
Introducció a les bases de gènere de punt, cotilleria 
i bany. Realització de transformacions i projectes de 
dona, home i infantil. Moulage. 

Taller de tall i muntatge III
Tecnologia de la confecció, fitxa tècnica. Confecció 
de peces per a dona, home i infantil

Projectes de disseny de moda II
Col·leccions ràpides setmanals, col·leccions amb 
antecedents històrics, col·leccions específiques d’un 
sol tipus de peça, col·leccions infantils i col·leccions 
conceptuals. Col·leccions de peces exteriors utilit·
zant teixits de calada, punt circular i punt tricotosa, 
per a dona amb un esperit “sportciuad”, per a home 
amb un esperit “sportwear” i per “teenager” amb un 
esperit “streetwear”.

MATERIA ASSIGNATURA ECTS

Materials i tecnologia aplicada al 
disseny de moda

Tecnologia digital II 3

Tecnologia digital III 3

Tècniques i processos de l’estampació 3

Patronatge i confecció Patronatge III                                                                    5

Taller de tall i muntatge III 5

Projectes de disseny de moda i 
indumentària

Projectes de disseny de moda II 4

Projectes interdisciplinaris. Sketchbook 3

Projectes interdisciplinaris. Il·lustració 3

Estilisme

Direcció d’art i estilisme 3

Projectes d’estilisme. Creativitat 4

Gestió del disseny de moda Màrqueting de la moda 3

Optatives Optatives 15

Pràctiques Pràctiques en empreses 6

ASSIGNATURES



Projectes interdisciplinaris. Il·lustració
La representació del figurí i les seves aplicacions 
de les tècniques gràfic·plàstiques per a la seva il·
lustració. La composició en el figurinisme.

Projectes interdisciplinaris. Sketchbook
Tendències de moda. Quaderns de tendències. 
Què és la tendència i que no ho és. L’efímer al món 
de la moda. Brief. Sketchbook, tipus i estils; en·
quadernacions. Elements de recerca i brainstor-
ming. Fonts primàries i secundàries. Interpretació 
de la recerca.

Direcció d’art i estilisme
Què és un estilista i quina és la funció d’un estilis·
me. L’estilista com a director d’art. Direcció d’art. 
Moda i fotografia. Estilisme en premsa, campa·
nyes de moda, esdeveniments, catàlegs, publici·
tat, cinema i televisió, música i nous suports. Al·
tres professions relacionades amb l’estilisme.

Projectes d’estilisme. Creativitat
Peces sense costures partint d’un patró. Joc de 
volums. Experimentar amb el buit. Frunzits po·
sicionals i frunzits aleatoris. Decoració amb bro·
dats tèxtils. La màgia dels volants. Trompe·l’oeil. 
Efectes òptics en teixits de ratlles utilitzant plecs. 
Transmissió de sentiments a través de nusos. 
Concepte de Oversize. Peces complement.

Màrqueting de la moda
Introducció al màrqueting de la moda i el seu en·
torn. La segmentació, el posicionament i el con·
sumidor, usuari, del producte moda. Investigació 
de mercats i la marca. Polítiques de producte, de 
preus, de distribució i de comunicació publicitària. 
La promoció al món de la moda. Les vendes en 
el màrqueting horitzontal de la moda i el pla de 
màrqueting. 

Optatives
A partir del llistat que mostrarem més endavant, 
l’alumne ha d’escollir un mínim de 3 assignatures 
optatives (15 crèdits) per cursar el tercer any. 

Pràctiques en empreses
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Comunicació amb proveïdors
Diferenciació entre proveïdors. Produccions 
a l’estranger. Característiques d’una fitxa 
tècnica de producció. 

Aplicació de tècniques digitals de 
patronatge
Escalat industrial manual, de patrons basi 
i de models transformats. Escalat per or·
dinador, programa Launchpad. Gerber i la 
seva barra d’eines. Àrea d’emmagatzematge. 
Funcions avançades del PDS; paràmetres i 
editors. Escalat bàsic. Creació de marcades 
i explorador Accumark. 

Optatives
A partir del llistat mostrat més endavant, 
l’alumne ha d’escollir un mínim de 6 assig·
natures optatives (30 crèdits) per cursar el 
quart any.

Treball final
Desenvolupament del Projecte Final d’Estu·
dis. Un projecte que és la síntesi de tots els 
coneixements adquirits durant els anys d’es·
tudi.

QUART CURS (60 ECTS)

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Gestió del disseny de moda Comunicació amb proveïdors 3

Projectes de disseny de moda i 
indumentària

Aplicació de tècniques digitals en patronatge 7

Optatives Optatives 30

Treball final Treball final 20

ASSIGNATURES
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ASSIGNATURES 
OPTATIVES

ITINERARI DISSENY

• Col·leccions per a gènere de punt
• Col·leccions per a roba de bany
• Col·leccions per a roba íntima i 

homewear
• Col·leccions per a roba d’esport
• Creativitat en peces d’indumentària
• Disseny d’estampats: digital
• Disseny d’estampats: manual
• Disseny de joieria
• Crea el teu portfoli

ITINERARI PATRONATGE

• Investigació de patrons complexes
• Creació i moulage en peces 

d’indumentària
• Creativitat en peces d’indumentària
• Patrons específics per a gènere de punt
• Patrons específics per a roba de bany
• Patrons específics per a roba íntima i 

homewear
• Patrons específics per a cotilleria
• La costura de sastreria
• Modelatge de barrets

ITINERARI COMUNICACIÓ

• Aparadorisme / Visual merchandising
• Comunicació i periodisme en moda
• Crea el teu portfoli
• Fotografia per a moda
• Audiovisuals per a moda
• Storyboard i animació
• Edició i postproducció de vídeo
• Identitat visual del packaging de moda
• Disseny web i multimèdia
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La relació dels nostres alumnes amb 
el món empresarial i professional co·
mença mitjançant la realització de 
pràctiques en empreses quan estan 
cursant el tercer any d’estudis, unes 
pràctiques proporcionades i tutoritza·
des per l’Escola. Podrà sol·licitar·se 
també la realització de pràctiques en 
l’últim any d’estudis, en aquest cas 
amb caràcter opcional.

Actualment tenim signats acords 
de col·laboració amb les empreses 
i institucions més representatives 
de la indústria del disseny de moda. 
Gràcies a aquests acords s’han cre·
at vincles directes que ens han per·
mès conèixer, de primera mà, les 
demandes formatives i la seva cons·
tant evolució, així com l’oportunitat 
d’oferir als nostres estudiants un 
primer contacte professional en el 
qual adquirir les habilitats i coneixe·
ments imprescindibles per a el seu 
desenvolupament professional.

PRÀCTIQUES 
I BORSA DE 
TREBALL

→ CENTRES TECNOLÒGICS

→ INSTITUCIONS

→ EMPRESES
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Els Títols Superiors Oficials de Dis-
seny, són equivalents als Graus Uni-
versitaris?

Sí. Estan emmarcats dins l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES) i constitueixen el 
primer cicle o grau que s’exigeix en l’EEES i 
que condueix als estudis de postgrau.

Si els Títols Superiors Oficials de Dis-
seny són equivalents als Graus, per 
què tenen diferent nomenclatura?

La nomenclatura depèn del centre on es cur·
sin els estudis. Si es cursen en una Universi·
tat s’anomenen graus i si es cursen en una 
Escola Superior de Disseny, es denominen 
Títols Superiors Oficials, tot i que l’única di·
ferència són les vies d’accés. A Espanya hi ha 
més de 140 Escoles Superiors de Disseny.

El meu títol tindrà el mateix valor que 
un títol de Grau Universitari?

Sí. Els Ensenyaments Artístics Superiors són 
equivalents a tots els efectes al grau universi·
tari. Podràs demanar les beques de l’Estat, fer 
un Erasmus i el teu Títol tindrà reconeixement 
en tot l’àmbit europeu, tant acadèmic com 
professionalment.

Com a alumne d’una Escola Superior 
de Disseny puc accedir al programa 
Erasmus?

Sí. LCI Barcelona disposa de la carta Eras·
mus des de l’any 2007 i compta amb nom·
broses universitats / escoles partners a tot 
Europa.

El Títol Superior Oficial en Disseny 
té la mateixa estructura didàctica de 
Grau?

Sí. Són 4 anys acadèmics, 240 ECTS. El pla 
d’estudis engloba assignatures de formació 
bàsica, obligatòries de l’especialitat, opta·
tives, pràctiques externes i projecte final de 
carrera.

Amb el títol Superior de Disseny, puc 
accedir a un màster o a una oposició?

Sí. El Títol Superior Oficial de Disseny et per·
metrà accedir a un màster oficial, a un poste·
rior doctorat, i a unes oposicions de l’Admi·
nistració Pública.

Puc accedir a un màster a l’Espai 
Europeu d’Educació Superior? I a un 
màster als EUA o qualsevol altre país 
fora de l’EEES?

Sí. Podràs accedir a qualsevol màster de 
qualsevol país de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. Per a la resta de països, dependrà 
de la normativa vigent en cada un d’ells i dels 
requisits d’accés de cada centre.

I tindré el Suplement Europeu al Títol?

Sí, amb les mateixes condicions que els 
alumnes universitaris, tal com s’especifica en 
la publicació del Butlletí Oficial de l’Estat en 
la qual s’estableix la normativa del “Grau en 
Disseny, BOE 1614/2009 art. 6.4. “

I podré demanar beques públiques ?
Sí. Podràs demanar les beques del Ministeri 
d’Educació que es convoquen cada any, així 
com altres beques nacionals i internacionals.



VIES D’ACCÉS

Els Ensenyaments Artístics Superiors es re·
gulen pel Reial Decret 633/2010, de 14 de 
maig del 2010 (BOE núm. 137 · 05.06.2010). 
Les vies d’accés són les següents:

• Tenir el títol de batxillerat o equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la univer·

sitat per a majors de 25 anys
• Els majors de 18 anys que no tinguin la ti·

tulació requerida, podran accedir després 
de superar una prova en la qual hauran 
d’acreditar que posseeixen la maduresa 
suficient en relació als objectius del batxi·
llerat.

En cada un d’aquests tres casos, l’estudiant 
haurà de superar la Prova d’Específica 
d’Accés a la qual es valoraran els coneixe·
ments, habili¬dades i aptituds necessàries 
per cursar aquests estudis.
Tindran accés directe a aquests estudis qui 
estigui en possessió d’algun dels següents 
títols:

• Títol superior d’Arts Plàstiques o Grau 
equivalent o Graduat/a en Arts Plàstiques,

• Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques 
i Disseny.

BEQUES I AJUDES

Els estudiants poden sol·licitar durant tota 
la seva formació Beques i ajudes a l’estudi 
de caràcter general i de mobilitat al Minis·
teri d’Educació a través del Departament 
d’Ensenyament. Per a la tramitació d’aquest 
tipus d’ajudes l’Escola facilita la documenta·
ció necessària, així com la gestió del tràmit.

A més d’aquest tipus de beques, LCI Barcelo·
na atorga Beques a l’excel·lència acadèmica 
que premien aquells estudiants que en con·
vocatòria ordinària obtinguin una qualificació 
de matrícula d’honor.
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  www.lcibarcelona.com

SEGUEIX-NOS!
+34 93 237 27 40
Balmes, 209
08006 Barcelona

Facebook.com/LCIBarcelona
Twitter.com/LCI_Barcelona


