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INFORMACIÓ PRÀCTICA
Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Decoració.
Durada: 1.950 hores
1.890 hores en el centre educatiu.
60 hores en el centre de treball (FCT).
2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)
t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.
Què hi estudiaràs?
• Història de l’arquitectura i el seu entorn ambiental
• Dibuix artístic
• Dibuix tècnic
• Expressió volumètrica
• Tecnologia i sistemes constructius: materials
i textures, detalls, marques, equipaments
• Història de l’interiorisme
• Projectes
• Programació d’obres
• Mitjans informàtics
• Formació i orientació laboral
De què treballaràs?
De tècnic/a superior expert en decoració:
1. Treball per compte propi en la realització de projectes i la direcció d’obres
de decoració: reformes integrals o parcials d’habitatges o de locals
públics, lúdics i comercials sense intervenir en l’estructura arquitectònica.
2. D’especialista en la transformació estètica d’espais interiors per tal de
facilitar-ne la comercialització (Home Staging).
3. Treball com a creatiu o com a tècnic especialista per a empreses
de decoració, de mobiliari i/o reformes d’espais.
4. El professional en Decoració treballa al sector de la construcció
sense intervenir en l’estructura arquitectònica: com a CREATIU
en el desenvolupament de propostes de transformació en l’ambientació
d’espais existents, o com a TÈCNIC amb coneixement
del mercat del moble, dels materials, dels acabats i dels equipaments,
o com a RESPONSABLE de la planificació i execució de la obra d’acord
amb el pressupost amb què es treballi.
Com hi accedeixes?
1. Accés directe: amb el títol de Batxillerat d’Arts o també d’altres
casos específics.
2. Amb el títol de Batxillerat LOE o equivalent, cal superar una prova
d’accés específica.
3. Sense titulació anterior: superar proves d’accés als Cicles d’Arts
Plàstiques i Disseny.

MÉS INFORMACIÓ:

www.escolartolot.cat
972 262 403

Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior

Decoració

Perquè vull transformar
els espais interiors

Cicle Formatiu d’Arts
Plàstiques i Disseny de
Grau Superior en Projectes
i Direcció d’Obres de
Decoració
Vols disposar de les eines més poderoses
per modificar el caràcter i l’ambientació
dels espais interiors? El CFAS de
Decoració et formarà per transformar
espais interiors existents, en els àmbits
domèstic, lúdic i comercial.
Es tracta d’una formació pràctica,
centrada en la realització de projectes
tant d'escola, com d'encàrrecs reals, en
els quals l'alumne farà servir materials
amb diverses textures i acabats, i també
mobiliari contemporani, sense oblidarnos de la importància de la il·luminació i
els equipaments. La finalitat és incidir en
la transformació d’un espai interior sense
modificar-ne l'estructura arquitectònica.
En el transcurs del cicle es faran obres
efímeres de rellevància dins l’àmbit públic
que permetran a l’alumne concursar
com a professional en premis d’abast
nacional i internacional. Els treballs
realitzats habilitaran l'alumne per
controlar els temps d’execució material i
els pressupostos de les obres projectades.
Els alumnes del cicle de Decoració
tenen actualment un ampli ventall de
sortides professionals, amb un molt bon
índex d’inserció laboral. Treballen en la
reforma i actualització d’espais interiors
existents: el restyling, adaptant-los
com a habitatges contemporanis (per
a ús privat o per a lloguers a través de
plataformes digitals). També poden
treballar la part de l’estilisme, aplicant
les noves tendències en els espais lúdics
i comercials (des de bars i restaurants
a aparadors, botigues i franquícies), i
en l’acompanyament i assessorament
dels clients que volen moblar i decorar
qualsevol tipus d’espai interior que
s'hagi de reformar.

Aquest cicle t’ofereix una
àmplia oferta de pràctiques
arreu del territori i a
l'estranger.

