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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 pro·

jecció internacional incomparable

• Garantia d’una formació de qualitat, gràcies a la 
gran experiència

• Mobilitat entre els diferents campus de la xar·
xa per completar la teva formació acadèmica, 
conèixer diferents cultures i potenciar la teva 
experiència personal

• Estudis reconeguts internacionalment i una àm·
plia xarxa de contactes d’àmbit internacional

• Tecnologia capdavantera en unes instal·lacions 
amb el millor equipament
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LCI Barcelona, Escola Superior Oficial de Disseny, 
és el nou campus de la xarxa LCI Education.

La nostra oferta formativa es composa de:

• Títols Superiors Oficials de Disseny (Producte, 
Interiors, Gràfic i Moda)

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

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 expe·
riència 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
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Aquests estudis tenen com a objectiu la formació 
qualificada de dissenyadors gràfics per tal que si·
guin capaços d’utilitzar el llenguatge gràfic, per ge·
nerar missatges i comunicar continguts de natura·
lesa diversa, en diferents mitjans i per als diferents 
canals de comunicació. 

El disseny gràfic és una especialitat que cada cop 
té més demanda per part de les empreses, les ad·
ministracions i altres organitzacions, tant en l’àmbit 
nacional com en l’àmbit de la Unió Europea i això 
fa necessària la formació específica i de qualitat en 
aquesta especialitat del disseny.

Ens trobem immersos en un context protagonitzat 
per l’augment de la competitivitat, la importància 
de la identitat corporativa, el creixement massiu de 
l’intercanvi d’informació i el desenvolupament de 
les noves tecnologies. 

Aquest procés de digitalització de la societat ha 
creat encara més interaccions interdisciplinàries 
entre els diferents sectors, situant al dissenyador 
d’interfícies digitals i d’interacció al bell mig de 
totes. Davant d’aquesta necessitat, LCI Barcelona 
ofereix l’especialització en disseny gràfic digital o 
disseny interactiu, amb la intenció de satisfer les 
necessitats de formació de perfils competitius en 
el context cultural, social i econòmic actual i liderar 
l’oferta formativa en disseny. 

TÍTOL SUPERIOR 
OFICIAL EN 
DISSENY GRÀFIC

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 gràfic.



El perfil professional del dissenyador gràfic 
és la d’un creador que la seva activitat té per
objectiu la utilització del llenguatge gràfic, 
per generar missatges i comunicar contin·
guts de naturalesa diversa, en diferents mit·
jans i per als diferents canals de comunica·
ció. Els àmbits principals on desenvolupa la 
seva activitat són:

• Identitat corporativa i visual
• Disseny editorial
• Producció gràfica
• Disseny d’envasos i embalatges
• Direcció d’art en publicitat
• Disseny audiovisual
• Grafisme en televisió
• Disseny multimèdia
• Disseny d’interacció, disseny web
• Dissenyador ambiental: gràfica i comuni·

cacions aplicades al espai
• Disseny de material didàctic
• Investigació i docència

PERFILS 
PROFESSIONALS
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Aquests estudis tenen una durada de 4 anys 
i 240 crèdits ECTS, d’acord amb el sistema 
europeu de transferència de crèdits. 

Idioma: Català, espanyol i anglès.

Preu: consultar

ITINERARIS

→ Disseny multimèdia
→ Aplicacions digitals
→ Motion Graphics

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) 

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Fonaments del disseny Principis del disseny 5

Teoria i Investigació del color 5

Llenguatges i tècniques de repre-
sentació i comunicació 

Creativitat i tècniques d’expressió de la 
forma

7

Fonaments del disseny gràfic 7

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

Cultura del disseny Disseny en context 6

Tipografia Tipografia I 4

Projectes de comunicació visual I 4

Tecnologia aplicada al disseny 
gràfic 

Tractament de la imatge I 4

Història del disseny gràfic Disseny gràfic i cultura visual 6

Projectes de disseny gràfic Projectes de disseny gràfic I 6

Principis del disseny
Iniciar l’alumne en les teories i principis de la per·
cepció i llenguatge visual. Adquirir coneixements 
bàsics de forma, color, línia, fons, textura i volum. 
Principis de la composició. Sintaxi de la imatge; 
tècniques de la comunicació visual. El caràcter 
estratègic de la comunicació i la generació de mis·
satges. 

Teoria i Investigació del color
Definir les característiques físiques del color; qua·
litats i variacions cromàtiques. La relació del co·
lor i la forma. Concepte de tendència: Aplicacions 
del color. Educació visual de la dinàmica del color 
aplicat al disseny. La investigació en color i tex·
tures al voltant d’un concepte. La generació d’un 
quadern de tendències.

ASSIGNATURES 

Creativitat i tècniques de expressió de la forma
Dibuix a mà i dibuix d’observació. Pràctica manual: 
capacitat de generar una forma. Experimentació amb 
els elements formals i els recursos gràfics (contrast, 
proporció, equilibri, ritme). Creativitat i generació de 
conceptes. Expressió d’una idea abstracta. 

Fonaments del disseny gràfic 
Introducció al procés creatiu i projectual del dis·
seny gràfic aplicat al Disseny editorial, publicitari i 
d’identitat corporativa. Llenguatge i comunicació. 
Els elements del disseny gràfic (el pla de la imat·
ge, forma i estructura, color, textura). Introducció 
pràctica a les eines digitals bàsiques per a l’edició 
i maquetació digital: Adobe Illustrator, InDesign. 



Història i tendències de les Arts i el Disseny 
Introducció a l’art i l’estètica, de l’Antiguitat fins a 
la Postmodernitat, passant per les avantguardes 
artístiques. Tendències en Art i Disseny (Art i dis·
seny actuals, concepte cool, tendències globals, 
Barcelona: Art, cultura i societat.).

Disseny en context 
Definicions del disseny i estat de la qüestió. Teo·
ries sobre el disseny: conceptes fonamentals de 
sociologia, antropologia i cultura. El disseny com 
a mediador, funció, estètica i societat. Sociologia 
de l’imaginari. Disseny emocional i l’experiència 
de l’usuari. 

Tipografia I
Principis bàsics i aplicacions de la tipografia, tèc·
niques per a la tipografia manual, cal·ligrafia i let-
tering. Realització de projectes de comunicació 
visual aplicats a publicacions, packaging, senya·
lètica. Arquitectura de la informació.

Projectes de comunicació visual I 
Realització de tallers i exercicis d’aplicacions i 
producció. Relacions tipogràfiques, color, fons, 
text gràfic i imatges. Projectes interdisciplinaris. 
Arquitectura de la informació. Àmbits d’aplicació: 
llibre, revista, packaging, senyalètica.

Tractament de la imatge I 
Introducció al tractament de la imatge digital, re·
toc fotogràfic. Tecnologia per al tractament de les 
imatges (Photoshop). 

Disseny gràfic i cultura visual 
Història del disseny  gràfic i cultura visual, des de 
la Revolució Industrial fins al segle XX, passant pel 
modernisme i La Bauhaus. Conceptes de cultura 
visual relacionades amb el llenguatge audiovisual, 
les narratives postmodernes i l’actual Storytelling 
i Branded Content. 

Projectes de disseny gràfic I (Aplicació: Disseny 
gràfic editorial)
Introducció a la metodologia projectual i la seva 
experimentació amb aplicació al Disseny gràfic 
editorial. Fases de desenvolupament d’un projecte 
gràfic. projecte gràfic. Recursos i sistemes de 
representació gràfica. Autocrítica i definició dels 
possibles problemes del disseny. 



SEGON CURS (60 ECTS)

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Fonaments del disseny Imatge i llenguatge visual 4

Llenguatges i tècniques de repre·
sentació i comunicació 

Tècniques d’il·lustració 6

Infografia digital 6

Sistemes de representació gràfica 6

Ciència aplicada al disseny Ciència i tecnologia 4

Gestió del disseny Gestió del disseny 4

Tipografia Tipografia II 4

Projectes de comunicació visual II 4

Tecnologia aplicada al disseny gràfic Animació I 4

Tecnologia digital I 4

Tecnologia digital II 4

Tractament de la imatge II 4

Projectes de disseny gràfic Projectes de disseny gràfic II 6

Imatge i llenguatge visual
Introducció general a la teoria de la imatge i la 
comunicació visual. La imatge com a llenguatge. 
Modalitats de producció icònica. Processos  de  
comunicació audiovisual. El discurs visual i les 
seves funcions comunicatives i expressives. Intro·
ducció teòrica i pràctica als conceptes bàsics de 
la fotografia. 

Tècniques d’il·lustració
Tècniques d’il·lustració 2D. Dibuix aplicat a la il·
lustració. Narrativitat i expressió. La creació de 
personatges. L’estil propi. Aplicacions i tracta·
ments de la il·lustració. Il·lustració i comunicació 
visual. Il·lustració i animació. Perspectiva i per·
sonalitat. Tendències en l’ús de la il·lustració. El 
retorn del handmade.

ASSIGNATURES 

Infografia digital
Arquitectura de la informació. La creació d’imat·
ges 3D. Infografia per a disseny gràfic. Animació 
i interacció de la infografia gràfica. Infografia per 
a l’Animació. Introducció als principis bàsics de 
l’animació.

Sistemes de representació gràfica
Introducció a la representació gràfica. La forma·
lització visual de la informació i les dades. Arqui·
tectura i jerarquització de sistemes semiòtics. Els 
recursos gràfics, el dibuix tècnic, la infografia, i 
l’esquemàtica. 



Ciència i tecnologia
Matemàtiques aplicades al disseny gràfic. Intro·
ducció a l’àlgebra. Sistema dièdric. Bases ma·
temàtiques per al disseny multimèdia i digital. 
Càlcul matricial; sistemes lineals d’equacions, 
diagonalització, espai afí 2D i 3D. Transformacions 
geomètriques al pla i l’espai. Anàlisi de la gestió 
sostenible en disseny. 

Gestió del disseny 
The Design Ladder: gestió integral del disseny a 
l’empresa. Estat de la qüestió a Catalunya, Espa·
nya, Europa i món. El disseny com a factor d’in·
novació. Principis del management i branding i 
màrqueting estratègic. La direcció artística i cre·
ativa a l’empresa. Tècniques d’innovació i Design 
Thinking. 

Tipografia II
Tipografia digital. Tecnologies de creació digitals 
i àmbits d’aplicació. Vectorització i edició digitals. 
Animació tipogràfica.

Projectes de comunicació visual II 
Tallers i exercicis d’aplicacions i producció. Crea·
ció d’una tipografia digital. Aplicacions multipla·
taforma i disseny adaptatiu (responsive design). 
Àmbits d’aplicació: webs, blogs, apps, e·commerç.

Animació I 
Introducció a l’animació: la imatge en moviment. 
Introducció al vídeo. Motion graphics i Stop moti·
on, Adobe Premiere i Adobe After Effects. Bases 
tècniques per al tractament de les imatges en 
moviment. Principals funcions i usos dels progra·
mes. Perspectiva multiplataforma i integració de 
mitjans de cara a un projecte. 

Tecnologia digital I
Introducció a la tecnologia de la interacció, als 
llenguatges de programació, als estàndards web 
i a les tecnologies propietàries (Flash i altres). 
Recursos i protocols de creació interactiva, tecno·
logia web, aplicacions i metodologia del projecte.

Tecnologia digital II 
Entorns de creació d’apps. Frameworks per a 
apps. Introducció als entorns IOS i Android. Apli·
cacions i metodologia del projecte.

Tractament de la imatge II
Retoc i tractament de la imatge. Tècniques 
avançades per al tractament de les imatges 
(Photoshop). Contrast, ajustament, retoc de 
color, renderització de color. Gestió tècnica 
de projectes d’edició complexos. Aplicacions 
i metodologia del projecte. Relació objectiu, 
concepte, creativitat, tecnologia, integració 
tecnològica.

Projectes de disseny gràfic II
Metodologia projectual i la seva experimen·
tació. Disseny de senyalística: Introducció. 
Sistemes de senyalització



TERCER CURS (60 ECTS) 

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Tecnologia aplicada al disseny gràfic Disseny de la interacció I 4

Disseny de la interacció II 4

Programació multimèdia 5

Llenguatge audiovisual i digital 5

Animació II 4

Projectes de disseny gràfic Projectes de disseny gràfic III 6

Projectes de disseny gràfic IV 6

Gestió del disseny gràfic Gestió del projecte de disseny gràfic 5

Optatives Optatives 15

Pràctiques Pràctiques en empreses 6

Disseny de la interacció I
Introducció a la Teoria i tecnologies de la interac·
ció. Disseny d’experiències interactives: Ideació i 
creació d’experiències interactives. Investigació, 
anàlisi i creació de la interacció. Realització de wi·
reframe. Arquitectura web. 

Disseny de la interacció II
Aplicació teòrica i pràctica de la Tecnologia de 
la interacció. Desenvolupament de disseny web 
adaptatiu enfocat a dispositius mòbils i desktop. 
La utilització dels estàndards web del mercat (In·
vision). Referents i líders d’opinió respecte de la 
tipografia digital, el disseny adaptatiu, els estàn·
dards web, web semàntica. Visites i conferències 
locals. 

ASSIGNATURES

Programació multimèdia
Introducció als llenguatges de programació. 
HTML5, CSS3, Javascript. Eines d’edició web. Dis·
seny i prototipatge: Realització i implantació de 
l’estructura d’una web. Creació i retoc de pàgines 
existents. Crear interfícies i elements reutilitza·
bles. 

Llenguatge audiovisual i digital
Narració versus tecnologia. Narratives audiovisu·
als i interactives. Tècniques de guió, Storytelling, 
Storyboard. Realització vídeo i disseny d’experièn·
cies.



Animació II
Tècniques d’animació i tecnologia vídeo. Funcions 
i usos de les aplicacions (Adobe Premier, After Ef·
fects). Keyframes, modelatge i postproducció. 

Projectes de disseny gràfic III 
Metodologia projectual aplicada al Disseny gràfic; 
tipografia; maquetació, Motion graphics; interac·
ció. Tècniques d’Animació digitals i Tecnologies de 
la interacció.

Projectes de disseny gràfic IV 
Metodologia projectual aplicada al Disseny gràfic; 
identitat corporativa i estratègia de marca; packa·
ging. La creació del Concept Book de la Marca. 
Disseny corporatiu. Definició d’imatge corporativa. 
El logotip. 

Gestió del projecte de disseny gràfic
Aprendre a gestionar un projecte: pressupostos, 
validació i control de qualitat, ètica professional, 
estàndards internacionals, etc. 

Optatives
L’alumne haurà de triar 3 assignatures optatives 
(15 ECTS) de l’itinerari que sigui del seu interés: 
Disseny Multimèdia, Aplicacions Digitals, Motion 
Graphics.

Pràctiques en empreses 
Les Pràctiques en empreses són fonamentals per 
a que l’alumne adquireixi coneixement del món 
laboral, estigui en contacte amb la metodologia 
més avançada i la formació professional.  Tenim 
signats acords de col·laboració amb empreses 
multinacionals, empreses mitjanes tant nacionals 
com internacionals, gabinets de disseny, comuni·
cació, fotografia, imatge corporativa, pàgines web, 
publicacions i espais comercials.



QUART CURS (60 ECTS) 

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS 

Tecnologia aplicada al disseny gràfic Tecnologia per a aplicacions interactives i 
digitals

4

Projectes de disseny gràfic Projectes de disseny gràfic V 6

Optatives Optatives 30

Treball final Treball final 20

Tecnologia per a aplicacions interactives i di-
gitals
Metodologia i tecnologia per a la investigació i dis·
seny de projectes interactius i digitals. Introducció 
a les eines de les dades (Big Data i Apis). Creació 
d’aplicacions i webs. Anàlisi i presa de decisions 
segons entorns i aplicacions. 

Projectes de disseny gràfic V
Metodologia de Projectes aplicada al Disseny grà·
fic i estratègia de comunicació al servei d’una iden·
titat corporativa i una estratègia de marca donada; 
proposta d’estratègia de publicitat a la xarxa.

ASSIGNATURES

Optatives 
L’alumne haurà de triar 6 assignatures optatives 
(30 ECTS) de l’itinerari que més li interessi: Dis·
seny Multimèdia, Aplicacions Digitals, Motion Gra·
phics. 

Treball final
El treball fi d’estudis és un treball autònom i indi·
vidual que cada estudiant ha de fer sota la super·
visió d’un tutor/a. Es tracta d’un treball en el qual 
l’estudiant pot demostrar  els continguts forma·
tius rebuts i les competències adquirides associa·
des al títol. El treball consta de 4 parts: la memò·
ria justificativa, la presentació audiovisual, el book 
del projecte i el pla de comunicació. 
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ASSIGNATURES 
OPTATIVES

DISSENY MULTIMÈDIA 

• Projectes amb Hardware obert
• Llenguatges i sistemes de programació 
• Integració multimèdia 
• Research techniques based on user 

analysis
• Producció i postproducció del projecte 

multimèdia
• Tendències en cultura visual
• Comunicació i desenvolupament 

professional 
• Desenvolupament de projectes 

interactius
• Projectes de creativitat digital

APLICACIONS DIGITALS

• Research techniques based on user 
analysis

• Tecnologia per a dispositius mòbils
• Projectes de disseny de pàgines Web i 

aplicacions mòbils
• Producció i postproducció del projecte 

multimèdia
• Tendències en cultura visual
• Comunicació i desenvolupament 

professional 
• Llenguatge i sistemes de programació
• Desenvolupament de projectes 

interactius
• Projectes de creativitat digital

MOTION GRAPHICS

• Edició i postproducció de vídeo
• Creació de personatges i storyboard
• Tècniques de guió per animació i 

audiovisual
• Creació d’efectes especials 
• Projectes d’animació i Motion Graphics
• Research techniques based on user 

analysis
• Tendències en cultura visual
• Comunicació i desenvolupament 

professional 
• Projectes de creativitat digital
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La relació dels nostres alumnes amb el món 
empresarial i professional comença mitjan·
çant la realització de pràctiques en empreses 
quan estan cursant el tercer any d’estudis, 
unes pràctiques proporcionades i tutoritzades 
per l’Escola. Podrà sol·licitar·se també la rea·
lització de pràctiques en l’últim any d’estudis, 
en aquest cas amb caràcter opcional.

Actualment tenim signats acords de col·la·
boració amb les empreses i institucions més 
representatives de la indústria del disseny. 
Gràcies a aquests acords s’han creat vin·
cles directes que ens han permès conèixer, 
de primera mà, les demandes formatives i la 
seva constant evolució, així com l’oportunitat 
d’oferir als nostres estudiants un primer con·
tacte professional en el qual adquirir les habi·
litats i coneixements imprescindibles per a el 
seu desenvolupament professional.

PRÀCTIQUES I 
BORSA DE TREBALL



PREGUNTES 
FREQÜENTS



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 
regulen 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 

universitat per a majors de 25 anys
• Els majors de 18 anys que no tinguin 

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

En cada un d’aquests tres casos, l’estudiant 
haurà de superar la Prova d’Específica d’Accés 
a la qual es valoraran els coneixements, 
habilidades 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


