INFORMACIÓ PRÀCTICA
Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Revestiments Murals.
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Durada: 1.600 hores
1.575 hores en el centre educatiu.
25 hores en el centre de treball (pràctiques). Les pràctiques en empreses,
estudis o tallers (FCT) t’ajudaran a accedir a un lloc de treball.
2 cursos acadèmics.
Què hi estudiaràs?
• Història de la Cultura i de l'Art: Arts Aplicades al Mur
• Dibuix Artístic
• Dibuix Tècnic
• Modelatge i Buidatge
• Taller d'Expressió Plàstica
• Taller de Revestiments Murals
• Formació i Orientació Laboral
• Formació Pràctica en empreses, estudis o tallers
• Obra Final (projecte final de cicle)
De què treballaràs?
1. T’encarregaràs de realitzar revestiments murals artístics propis o
d’altres professionals, seleccionant el material més adequat, adaptant
el disseny a la superfície i controlant la qualitat del resultat.
2. Com a artista autònom o formant part d’un taller, equip o empresa
que es dediqui a realitzar revestiments murals de tot tipus, o a
l’ornamentació del medi arquitectònic.
Com hi accedeixes?
1. Amb el títol de Graduat d’ESO, cal superar una prova d’accés
específica.
2. Sense Graduat d’ESO, cal superar la prova d’accés a Cicles d’Arts
Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà (part comuna i específica)
i complir 17 anys l’any de la prova.

Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà

Revestiments
murals
MÉS INFORMACIÓ:

www.escolartolot.cat
972 262 403

Perquè m’agrada pintar l’espai

Cicle Formatiu d’Arts
Plàstiques i Disseny
de Grau Mitjà en
Revestiments Murals
Tens grans projectes? T’interessa l’art
urbà? T’agradaria que molta gent veiés la
teva obra? Treballaries en l’ambientació,
decoració i ornamentació d’espais?
Et motiva aprendre a partir de la
pràctica? Vols treballar en equip
amb gent com tu? T’atrauen les arts
plàstiques? El CFAM en Revestiments
Murals és una bona manera d’introduirte en el món de l’art i el disseny.
Aquí podràs adquirir o ampliar
els coneixements de base, les tècniques
i els processos creatius per tal
d’emprendre una bona carrera en
aquest camp. Alhora, descobriràs un
ampli ventall de tècniques que t'ajudaran
a orientar les teves inquietuds creatives:
dibuix, pintura, escultura, mosaic,
ceràmica, fresc, esgrafiat, street art,
vinils, projeccions, impressió 3D,...
Durant els dos anys de durada del
cicle, aquesta combinació de tècniques
tradicionals i actuals s’aplica a diversos
projectes reals, fruit d’encàrrecs
o col·laboracions amb diferents
organitzacions i empreses. Es tracta
de propostes de gran format, que es
fan de forma col·lectiva, i amb els quals
l’alumnat posa en pràctica les quatre
especialitats que es treballen: pintura,
escultura, decoració i digital.
El cicle de Revestiments Murals
és una bona manera d’obrir-te pas
en el món professional. A més d’obtenir
el títol, sortiràs amb coneixements
i experiències que et donaran un perfil
diferent i específic, que pot ser un
complement molt valuós per als estudis
que triïs per seguir-te formant (com ara
els Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i
Disseny de Grau Superior d’Il·lustració,
Decoració, Fotografia, Escultura
Aplicada a l’Espectacle o Models 3D,
Motlles i Art Toys).

Aquí podràs adquirir o
ampliar els coneixements
de base, les tècniques i
els processos creatius per
tal d’emprendre una bona
carrera en aquest camp.
Alhora descobriràs un ampli
ventall de tècniques que
t'ajudaran a orientar les
teves inquietuds creatives:
dibuix, pintura, escultura,
mosaic, ceràmica, fresc,
esgrafiat, street art, vinils,
projeccions, impressió 3D,...

