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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 for-
men 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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SOBRE
LCI BARCELONA

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





El dissenyador d’interiors és un professional 
capaç d’analitzar, investigar i projectar, dirigir 
equips de projectes i d’execució d’obres de disseny 
d’interiors, així com actuar com a interlocutor di-
recte davant les administracions públiques en 
l’àmbit de la seva professió.

Amb l’especialitat d’Interiors, LCI Barcelona vol 
donar resposta a la demanda creixent d’aquest 
perfil professional que alhora exigeix d’una for-
mació més competitiva. La societat i les empreses 
necessiten talent que sàpiga aportar un saber fer 
basat en competències cognitives i funcionals i 
que alhora aporti solucions reals a la societat.

El disseny d’interiors és la implementació d’un 
coneixement creatiu en el procés de desenvolupa-
ment d’un producte i servei en un entorn de vida. 
El bon ús del disseny d’interiors contribueix a aug-
mentar el valor, reduir costos, millorar l’eficiència 
dels processos de producció i la productivitat, ja 
que integra dimensions estètiques, funcionals, 
econòmiques, socials, culturals i ambientals.

TÍTOL SUPERIOR 
OFICIAL EN DISSENY 
D’INTERIORS

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 interiors.



Els àmbits principals en què el dissenyador 
d’interiors desenvolupa la seva activitat són:

• Habitatge i disseny dels espais interiors per 
viure-hi

• Disseny d’espais comercials i d’oci
• Disseny d’espais administratius
• Disseny d’espais culturals, educatius i 

lúdics
• Disseny d’espais efímers
• Rehabilitació d’habitatges
• Paisatgisme i disseny d’espais públics
• Gestió empresarial d’activitats creatives
• Disseny dels espais interiors dels diferents 

sistemes de transport
• Gestió d’obres, mesures, pressupostos i 

prevenció de riscos en l’àmbit del disseny 
d’interiors

• Direcció d’obres en l’àmbit del Disseny 
d’interiors

• Investigació i docència

PERFILS 
PROFESSIONALS





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

Idioma: Català, castellà, anglès

Preus: consultar

ITINERARIS

→ Espais comercials 
→ Habitatge i mobiliari
→ Espais efímers 

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 perme-
tran a l’alumne assolir els coneixements 
fonamentals per a cursar les assignatures 
d’especialitat 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.



MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Fonaments del disseny Principis del disseny 6

Teoria i investigació del color 4

Llenguatge i tècniques de repre-
sentació i comunicació

Tècniques d'expressió gràfica 6

Representació volumètrica 6

Eines de representació digital I 6

Ciència aplicada al disseny Ciència i tecnologia 4

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

Cultura del disseny Disseny en context 6

Materials i tecnologia aplicats al 
disseny d'Interiors

Materials 6

Història del disseny d’interiors Història de l'urbanisme, l'arquitectura i el dis-
seny d'interiors

4

Projectes de disseny d'interiors Projectes de disseny d'interiors I 6

ASSIGNATURES

Principis del disseny      
Teories i principis de la percepció visual. La línia, 
la forma el fons, la textura, el volum i el color: re-
lacions i aplicacions específiques, comunicatives i 
expressives. L’espai i la forma: La tridimensiona-
litat com a factor creatiu perceptualment aplicat 
al Disseny. Principis de la composició. Sintaxi de 
la imatge; tècniques de la comunicació visual. El 
caràcter estratègic de la comunicació i la genera-
ció de missatges. Els llenguatges i les diferents 
formes i mitjans expressius; El llenguatge audio-
visual.

Teoria i investigació del color  
Característiques físiques del color. Definició, qua-
litats i variacions cromàtiques. La percepció del 
color. La Interacció de colors. La relació del color 
i la forma. Concepte de tendències de l’aplicació 
del color. Educació visual de la dinàmica del color 
aplicat al Disseny.

Tècniques d’expressió gràfica  
Fonaments del dibuix a mà i bases per a l’expressió 
plàstica. Tècniques instrumentals de l’estructura, 
l’expressió i la representació bidimensional i tri-
dimensional: El dibuix de l’espai com a sistema de 
representació per a la projecció d’espais i objectes. 
Dibuix tècnic a mà: perspectiva, axonometria dels 
objectes i espais interiors, especificacions construc-
tives, la planta, l’alçat i les seccions i vistes explota-
des, dimensions i escala.

Representació volumètrica  
Característiques de la representació tridimensional i 
de les formes volumètriques. La construcció com a 
representació tridimensional. Tècniques de creativi-
tat i generació de volum. Aprenentatge de les dife-
rents tècniques de representació del volum. Desen-
volupament d’exercicis pràctics amb la manipulació 
de paper/cartró per la construcció d’artefactes amb 
diferents conjugacions volumètriques. 

PLA D’ESTUDIS
PRIMER CURS (60 ECTS) 
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Eines de representació digital I 
Introducció a l’ús de software informàtic com 
eina de representació gràfica. Estudi dels princi-
pals components de l’entorn d’interfície digital 
de programes de dibuix vectorial i tractament 
d’imatge. Autocad: Dibuix Tècnic de dues dimen-
sions d’espais i mobles. Adobe Illustrator. Adobe 
Photoshop. 

Ciència i tecnologia   
Matemàtiques aplicades al disseny de l’espai i de 
mobiliari. Estudi del fonaments matemàtics i dels 
mètodes numèrics i estadístics necessaris per a 
l’anàlisi,  simulació i la interpretació geomètrica 
de les formes d´espais i mobiliari. Representació 
analítica de corbes i superfícies. Conceptes ge-
nerals d´equacions diferencials. Física aplicada a 
l’espai tridimensional.

Història i tendències en Art i Disseny  
La Història de l’Art i el Disseny: Introducció a l’art 
i l’estètica; De l’antiguitat a finals del segle XIX; 
La modernitat; les avantguardes artístiques; la 
postmodernitat. Tendències en art i disseny: art i 
disseny actuals; el concepte cool; tendències glo-
bals; Barcelona: art, cultura i societat.

Disseny en context  
Definicions del disseny i estat de la qüestió. Art, 
estètica i disseny. Teories sobre el disseny: con-
ceptes fonamentals de sociologia i antropologia. 
Sociologia relacional de la comunicació i el dis-
seny. El disseny com a mediador. Funció, estètica 
i societat. Els estudis culturals. El disseny com 
a sistema d’interaccions i significacions. Disseny 
emocional i l’experiència de l’usuari.

Materials    
Estudi i anàlisis dels conceptes físics i químics 
dels materials: Propietats mecàniques, tèrmi-
ques, òptiques, electromagnètiques i químiques 
dels materials; tipologia i classificació dels mate-
rials. Materials i processos de producció industrial 
aplicada al disseny de l’espai: enginyeria de ma-
terials: criteris de selecció i incorporació de ma-
terials i processos de producció industrial al pro-
jecte, en funció del seu impacte medi-ambiental; 
sostenibilitat.

Història de l’urbanisme, l’arquitectura i el 
disseny d’interiors       
Introducció a la Història de l´urbanisme i de 
l´arquitectura: arquitectura i la ciutat a l’Europa 
barroca: la gènesi de la teoria urbana del segle 
XVIII; la ciutat industrial: nous models; orígens i 
desenvolupament del moviment modern; post-
modernitat. Història del disseny d´interiors i del 
mobiliari: El Classicisme; El Renaixement; El Ba-
rroc; El Neoclassicisme; el Segle XIX i els estils 
eclèctics; arts & crafts i el Modernisme; el segle 
XX; tendències actuals: el disseny postmodern i la 
nova concepció d´habitat.

Projectes de disseny d’interiors I 
Introducció a la metodologia projectual del dis-
seny d’interiors. Introducció al Disseny.  Desen-
volupament del pensament creatiu a partir de 
l´exposició/generació d´idees, l’elaboració de con-
ceptes i l’anàlisi de diferents contextos. Forma i 
materials. Àmbit d’aplicació: l’habitatge; disseny 
de mobiliari: Introducció als principals processos 
de producció industrial; pràctica d’eines metodo-
lògiques: organització i representació de la infor-
mació. L’ús del color, textura, grafisme i tipografia 
en l’espai.



MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Llenguatges i tècniques de 
representació i comunicació

Eines de representació digital II 7

Eines de representació digital III 7

Gestió del disseny
Gestió del disseny I 4

Gestió del disseny II 4

Materials i tecnologia apli-
cats al disseny d’interiors

Sostenibilitat 6

Eficiència energètica i il•luminació 5

Processos i sistemes constructius 5

Història del disseny 
d’interiors

Escenografia 4

Tendències en disseny d'interiors 4

Projectes de disseny 
d’interiors

Projectes de disseny d'interiors II 8

Gestió del disseny d’interiors Gestió del disseny d'interiors I 6

ASSIGNATURES

Eines de representació digital II       
Introducció a l’ús de software informàtic Rhino-
ceros. Rhinceros nivell 1. Tècniques d’expressió 
i la representació bidimensional i tridimensional 
(línies, superfícies i sòlids). Modelització 3D 
de formes geomètriques aplicades al Disseny 
d’interiors i al mobiliari. 

Eines de representació digital III       
Rhinceros nivell 2. Modelització avançada  3D 
de formes geomètriques aplicades al Disseny 
d’interiors i al mobiliari. Creació d’escenaris 
virtuals amb l’ús del software de renderització 
VRay. Introducció a la fabricació digital.

Gestió del Disseny I       
Introducció a la disciplina de la Gestió del 
Disseny; The Design Ladder: del disseny com 
a estilisme a la gestió integral del disseny a 
l’empresa; el disseny com a factor d’innovació; 
Índexs i estàndards d’innovació europeu; gestió 
de la propietat intel•lectual i propietat industrial.

Gestió del Disseny II       
Principis del management i branding estratègic; 
Màrqueting estratègic; direcció artística i creativa 
a l’empresa; tècniques d’innovació i Design 
Thinking.

SEGON CURS (60 ECTS)



Sostenibilitat      
Paradigma i context del desenvolupament 
sostenible; ecoinnovació (innovació i tecnologia 
sostenible); ecodisseny de productes i metodolo-
gia de processos; ecoeficiència del cicle de vida 
dels productes; ecoeficiència dels processos 
industrials.

Eficiència energètica i il·luminació
Anàlisi de l’eficiència energètica. Principis de 
sistemes elèctrics i electrònics. Llum i medi 
ambient. Criteris de selecció. Característiques i 
funcions del disseny de la il·luminació.

Sistemes i processos constructius        
Introducció als processos constructius; caracte-
rístiques dels sistemes constructius; materials 
constructius, característiques i aplicacions; pato-
logies de l’edificació. 

Escenografía     
De l’Antiguitat al segle XIX; L’escena moderna i 
el teatre d’Avantguarda; Escenografies contem-
porànies; La creació de noves formes escèniques; 
relacions entre escenari, temps, so, moviment; 
Estudi de noves propostes i els seus antecedents 
històrics.

Tendències en disseny d’interiors               
Nous escenaris socials i culturals a l’entorn 
de l’espai interior; Tendències en l’hàbitat i el 
mobiliari. Nous formats d’espais interiors; Punts 
de relació entre el Disseny d’interiors i altres 
disciplines creatives (moda, l’art, comunicació).

Projecte de disseny d’interiors II              
Ecodisseny: conceptualització i desenvolupament 
d’interiors sostenibles; criteris de selecció de 
materials i eficiència energètica; processos de 
validació; pràctica d’eines metodològiques; àmbit 
d’aplicació: el moble.

Gestió del disseny d’interiors I            
Introducció a la gestió del disseny d’interiors; 
deontologia professional; legislació sobre riscos 
laborals; normativa de construcció i de salut.  
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MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Materials i tecnologia aplicats al 
disseny d’interiors

Disseny 3D i prototipatge 7

Projectes de disseny d’interiors Projectes de disseny d'interiors III 8

Estudi de l'usuari 4

Projectes de disseny d'interiors IV 7

Gestió del disseny d’interiors Gestió del disseny d’interiors II 7

Gestió del disseny d'interiors III 6

Optatives Optatives 15

Pràctiques Pràctiques en empresa 6

ASSIGNATURES

Disseny 3D i prototipatge  
Modelització 3D i fabricació integrada per 
ordinador; simulació, visualització 3D, anàlisi 
de modelitzacions i fabricació; prototipatge 
d’objectes; integració de Software 3D amb 
maquinària d’impressió 3DRecursos tecnològics 
de maquinària per a fabricació digital; (fresatge, 
impressió 3D, gravació, etc.); materials i proces-
sos de fabricació en laboratori/taller.

Projecte de disseny d’interiors III              
Disseny de l’espai centrat en l’usuari; de la idea 
a la maqueta; usabilitat i ergonomia; aplicació i 
verificació de les normatives de seguretat; àmbit 
d’aplicació: l’interior d’equipament educatiu, 
social o cultural.

Estudi de l’usuari            
Mètodes qualitatius i quantitatius d’investigació 
de l’usuari; etnografia; mètodes creatius; macro i 
micro tendències; anàlisi del mercat; benchmar-
king i màrqueting; lectura i interpretació del brief; 
generació del contrabrief; pràctiques d’eines 
metodològiques.

Projecte de disseny d’interiors IV              
Concepte i desenvolupament d’un espai; de la 
idea a la presentació al client; criteris i selecció 
de processos productius; direcció de projectes; 
modelització digital.

Gestió del disseny d’interiors II     
Taller pràctic de Gestió del disseny sostenible; 
ecobriefing; escenaris de millora ambiental; con-
ceptualització i desenvolupament; procés cons-
tructiu i procés productiu; validació del projecte.

Gestió del disseny d’interiors III     
Gestió de perfil professional; El dissenyador 
d’interiors com professional del coneixement; 
empreneduria; portfoli.

Pràctiques

TERCER CURS (60 ECTS)



ASSIGNATURES

Tècniques de presentació 
La presentació del producte davant el client; 
renderització de projectes; tècniques i habilitats 
comunicatives.

Gestió de Projectes d’interiors   
La relació amb el client; pressupostos; direcció 
de la producció i execució; eines, mètodes i tècni-
ques de planificació i control de l’execució; gestió 
de la qualitat. Sistemes de control, certificacions.

Treball final 

QUART CURS (60 ECTS)

MATÈRIA ASSIGNATURA ECTS

Projectes de disseny d'interiors Tècniques de presentació 4

Gestió del disseny d'interiors Gestió de projectes  d'interiors 6

Optatives Optatives 30

Treball final Treball final 20



ITINERARI ESPAIS COMERCIALS

• Disseny del punt de venda
• Aparadorisme i visual merchandising
• Shopping: disseny i experiència de compra
• Ecoil.luminació
• Tecnologia digital aplicada a l’espai comercial
• 3D i fabricació digital 
• Comunicació visual a l’espai comercial
• Tendències en cultura visual
• Comunicació i desenvolupament professional

ITINERARI HABITATGE I MOBILIARI

• Disseny d’espais per viure
• Conceptualització i experimentació en 

mobiliari
• Investigació i disseny de l’espai de treball
• Il•luminació: mètodes I processos de disseny 
• 3D i fabricació digital 
• Tecnologia digital i domòtica
• Tendències en cultura visual
• Fotografia d’interiors (Interior Design 

Photography)
• Comunicació i desenvolupament professional

ITINERARI ESPAIS EFÍMERS

• Disseny d’estands 
• Nous formats expositius
• Disseny escenogràfic
• Creació i producció d’esdeveniments
• 3D i fabricació digital
• Tecnologia digital i interacció de l’usuari
• Tendències en cultura visual
• Tècniques artístiques a l’espai
• Comunicació i desenvolupament professional

ASSIGNATURES 
OPTATIVES
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La relació dels nostres alumnes amb el món empre-
sarial i professional comença mitjançant la realitza-
ció de pràctiques en empreses quan estan cursant 
el tercer any d’estudis, unes pràctiques proporcio-
nades i tutoritzades 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 representati-
ves de la indústria del disseny. Gràcies a aquests 
acords s’han creat vincles 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 pri-
mer contacte professional en el qual adquirir les 
habilitats 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 pri-
mer cicle o grau que s’exigeix en l’EEES i que con-
dueix 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 Universitat 
s’anomenen graus i si es cursen en una Escola 
Superior de Disseny, es denominen Títols Supe-
riors Oficials, tot i que l’única diferència 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 equi-
valents a tots els efectes al grau universitari. Po-
dràs demanar les beques de l’Estat, fer un Erasmus 
i el teu Títol tindrà reconeixement en tot l’àmbit eu-
ropeu, 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 Erasmus des 
de l’any 2007 i compta amb nombroses universi-
tats / 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 bàsi-
ca, obligatòries de l’especialitat, optatives, pràcti-
ques 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 permetrà 
accedir a un màster oficial, a un posterior docto-
rat, i a unes oposicions de l’Administració 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 qualse-
vol 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 uni-

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

titulació requerida, podran accedir des-
prés de superar una prova en la qual 
hauran d’acreditar que posseeixen la 
maduresa suficient en relació als objec-
tius 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 coneixe-
ments, habilitats 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 Plàsti-
ques,

• Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàsti-
ques 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


