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CCFAS motlles i reproduccions escultòriques –  curs 2019-20 
 Sol·licitud de matrícula / Esmena de matrícula 

Marqueu a la taula els mòduls i unitats formatives als que sol·liciteu matricular-vos. En cas de voler cursar primer o segon curs complet, només 
cal marcar la casella que ho indica. A la documentació que se us lliurarà annexa trobareu la informació relativa als possibles tràmits de 
pagament associats a la sol·licitud. 

Es recomana per al correcte seguiment dels estudis disposar d’equipament de treball personal: roba i sabates de treball, ulleres, guants i 
mascareta de protecció (amb filtres). 

Per al correcte seguiment dels estudis cal disposar d’un ordinador portàtil amb la suite Adobe Creative Cloud  i el programa ZBrush instal·lats, a 
més d’una tauleta gràfica configurada. 

(1181 hores, 65 ECTS) (no cal que marqueu cap altra creu) 
parcial (UF / Mòduls): Indiqueu tot seguit quins mòduls o UF voleu. Si feu totes les UF d’un mòdul, no cal que les marqueu 

Codi Nom del mòdul / Unitat Formativa Mòdul UF 
 Dibuix artístic (165 hores, 9 ECTS)* 

01 UF1: Color (55 hores, 3 ECTS). 
02 UF2: Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional (55 hores, 3 ECTS).
03 UF3: Dibuix d’interpretació: dimensió comunicativa i expressiva (55 hores, 3 ECTS). 

 Dibuix tècnic (99 hores, 6 ECTS)* 
 UF1: Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria plana (33 hores, 2 ECTS). 
 UF2: Anàlisi, estructura i representació de la forma: Geometria descriptiva (33 hores, 2 ECTS).. 
 UF 3: Representació tècnica de la forma: comunicació, interpretació i valoració (33 hores, 2 ECTS). 

03 Volum (165 hores, 9 ECTS)* 
 UF1: Espai tridimensional (55 hores, 3 ECTS). 
 UF2: La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional (55 hores, 3 ECTS). 
 UF3: La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional (55 hores, 3 ECTS). 

004 Mitjans informàtics (99 hores, 6 ECTS) 
 UF1: Introducció als mitjans informàtics (33 hores, 2 ECTS). 
 UF2: Tècniques de representació 2D (33 hores, 2 ECTS). 
 UF 3: Tècniques de modelatge 3D (33 hores, 2 ECTS). 

005 Formació i orientació laboral (66 hores, 3 ECTS) 
01 UF1: El marc legal de les arts plàstiques i el disseny (22 hores, 1 ECTS). 
02 UF2: Incorporació al treball (22 hores, 1 ECTS). 
03 UF 3: Empresa i iniciativa emprenedora (22 hores, 1 ECTS). 

006 escultura (99 hores, 6 ECTS) 
01 UF 1: Introducció a l’anàlisi artística (16 hores, 1 ECTS). 
02 UF 2: Primeres manifestacions artístiques (17 hores, 1 ECTS). 
03 UF 3: Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat (33 hores, 2 ECTS). 
04 UF 4: Evolució de l’art modern i l'art contemporani (33 hores, 2 ECTS). 

009 Taller de buidat i emmotllat (270 hores, 15 ECTS) 
01 UF1: Modelat i motlle perdut (36 hores, 2 ECTS). 
02 UF2: Motlles recuperables flexibles (36 hores, 2 ECTS.
03 UF3: Positivats i acabats policroms (18 hores, 1 ECTS). 

 UF4: Encofrats i contenidors (18 hores, 1 ECTS). 
 UF5: Motlles recuperables a peces (18 hores, 1 ECTS). 
 UF6: Motlles flexibles: Oclusió i laminat (18 hores, 1 ECTS). 
 UF7: Motlles del natural (18 hores, 1 ECTS). 
 UF8: Materials lleugers per escultura de gran format (36 hores, 2 ECTS). 
 UF9: Motlles tixotròpics i buidat laminat (36 hores, 2 ECTS). 
 UF10: Motlles del natural: modelat de caracterització (36 hores, 2 ECTS).

013 Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (119 hores, 5 ECTS)**
 UF1: Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (119 hores, 5 ECTS)**. 

LDE Laboratori d’escultura (99 hores, 6 ECTS) 
 UF1: Investigació de materials alternatius i experimentals (50 hores, 3 ECTS). 
 UF2: Planificació, desenvolupament i execució de projectes amb materials alternatius i experimentals (49 hores, 3 ECTS).

*Oferta de mòduls professionals sense requisits d’accés (en funció de la disponibilitat de places a setembre).(segueix al dors)
**Només s’autoritzaran els convenis de pràctiques un cop l’alumne pugui promocionar a segon curs. 
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 (819 hores, 55 ECTS) (no cal que marqueu cap altra creu) 
 d’un mòdul, no cal que les marqueu 

Codi Nom del mòdul / Unitat Formativa Mòdul UF 
 Projectes de motlles i reproduccions escultòriques (165 hores, 14 ECTS) 

01 UF1: Introducció als projectes (15 hores, 1 ECTS). 
02 UF2: Planificació i desenvolupament de processos de projectes de motlles i reproduccions escultòriques (66 hores, 6 ECTS). 
03 UF3: Execució de projectes de motlles i reproduccions escultòriques (51 hores, 5 ECTS). 

 UF4: Avaluació i comunicació de projectes (33 hores, 2 ECTS). 
 Materials i tecnologia de motlles i reproduccions escultòriques (99 hores, 6 ECTS) 

 UF1: Materials calcaris i tècniques per a reproduccions escultòriques (33 hores, 2 ECTS). 
 UF2: Materials polimèrics i tècniques per a reproduccions escultòriques (49 hores, 3 ECTS). 
 UF 3: Recursos tecnològics aplicats a reproduccions escultòriques (17 hores, 1 ECTS). 

09 Taller de buidat i emmotllat (126 hores, 6 ECTS) 
 UF11: Motlles per a la reproducció ceràmica (36 hores, 1 ECTS). 
 UF12: Models i motlles per a reproducció seriada (18 hores, 1 ECTS). 
 UF13: Motlles pera la reproducció múltiple i matrius (18 hores, 1 ECTS). 
 UF14: Modelisme industrial. Motlles i laminat (54 hores, 3 ECTS). 

 Taller de models i reproduccions (231 hores, 14 ECTS) 
 UF1: Motllures i perfils (48 hores, 3 ECTS).
 UF2: Resines i materials sintètics (48 hores, 3 ECTS). 
 UF2: Galvanoplàstia i buidat de metalls (39 hores, 2 ECTS). 
 UF2: Maquetes i prototips(48 hores, 3 ECTS). 
 UF 5. Reproducció i seriació (48 hores, 3 ECTS). 

011 Taller de tècniques de restauració de motlles i reproduccions (99 hores, 5 ECTS) 
01 UF1: Introducció a les tècniques, eines i materials de conservació i restauració de motlles i reproduccions (42 hores, 2 ECTS). 
02 UF2: Aplicació de tècniques de conservació i restauració de motlles i reproduccions (57 hores, 3 ECTS). 

 Projecte integrat (99 hores, 10 ECTS) 
 UF 1: Projecte integrat (99 hores, 10 ECTS). 

En cas de sol·licitar alguna convalidació i/o reconeixement, cal annexar sol·licitud completada i la documentació que ho justifica. 
o Annexo sol·licitud de convalidació i/o reconeixement i la documentació justificativa. 

Marqueu les caselles que escaiguin al tipus de pagament que efectueu: 
 Ordinari  Fraccionat   Amb bonificació   Amb exempció   Sense AEO 

En cas de tenir bonificació o exempció de preu públic, cal annexar la documentació que ho justifica. 
o Adjunto documentació justificativa. 

En cas de sol·licitar matrícula semipresencial, cal annexar sol·licitud completada i la documentació que ho justifica. 
o Adjunto sol·licitud de matrícula semipresencial i la documentació justificativa. 

En cas de sol·licitar autorització per cursar parcialment cicles formatius d’arts plàstiques i disseny sense posseir els requisits acadèmics, cal 
annexar sol·licitud completada (la sol·licitud no implica la concessió automàtica de la mateixa). 

o Annexo sol·licitud d’autorització per cursar parcialment aquests estudis (oferta condicionada a la disponibilitat de places vacants en 
aquests estudis un cop acabada la matrícula ordinària). 

El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot. Les finalitats dels tractaments 
són, en primer lloc, dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament i la corresponent gestió academicoadministrativa, basant-nos en el 
compliment d’una missió d’interès públic. Els destinataris de la informació és el propi centre escolar i els encarregats del tractament, si 
s’escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, 
suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. 
Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. En cas contrari, no podreu continuar amb el 
procés de preinscripció. 

o re protecció de dades i n’autoritzo el tractament. 

Autorització (en cas de menors d’edat) 

Cognoms i nom del pare/mare/tutor legal: Signat: Data:  DNI/NIE: 

Amb la signatura d’aquest document accepto la matrícula de l’alumne sota signant en aquests estudis durant el curs 2018-2019 

Cognoms i nom de l’alumne: Signat: Data:  DNI/NIE: 

Aquest document no és vàlid fins a presentació dels resguards de pagament pertinents 


