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Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Superior

Il·lustració
Perquè m’agrada explicar 
històries amb el dibuix

Formació

100% pública

i reglada

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Tècnic/a superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració.

Durada: 2.000 hores
1.720 hores en el centre educatiu.

280 hores en el centre de treball (pràctiques).

2 cursos acadèmics. Les pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT) 

t’ajudaran a accedir a un lloc de treball. 

Què hi estudiaràs?
• Dibuix artístic i de model del natural

• Programari 2D (Photoshop, Illustrator, InDesign...)  

i 3D (Zbrush i SketchUp)

• Tècniques d’expressió gràfica

• Tècniques d’estampació (gravat): calcografia, linòleum, serigrafia...

• Representació de l’espai

• Història de la il·lustració

• Projectes d’il·lustració d’àmbits del món professional

• Fotografia analògica i digital

• Formació i orientació laboral

• Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

• Teoria i fonaments de la imatge, representació i expressió visual

• Producció gràfica industrial

• Projecte final de cicle

De què treballaràs?
De tècnic/a superior expert en il·lustració en empreses relacionades amb 

la comunicació visual: agències de publicitat, de mitjans audiovisuals  

o estudis de disseny gràfic. Podràs treballar per compte propi o d’altri,  

de manera independent o en col·laboració amb altres professionals.

Alguna de les tasques que faràs seran les següents:

1. Il·lustrador/dibuixant integrat en equips de comunicació visual,  

disseny gràfic, publicitat i mitjans audiovisuals.

2. Realització d’il·lustracions originals per a diferents àmbits: editorial, 

premsa, ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, 

disseny gràfic, producte...

3. Realització de projectes de llibres interactius i desplegables (pop-up)  

en tres dimensions.

4. Creació de concept art per a diferents tipus de produccions  

audiovisuals i de videojocs, entre altres.

5. Realització de gestió d’activitats culturals, educatives i divulgatives 

relacionades amb la il·lustració.

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.



Cicle Formatiu de Grau 
Superior d’Arts Plàstiques 
i Disseny en Il·lustració 

El CFAS en il·lustració té com a finalitat 

formar professionals capaços de 

comunicar idees o conceptes gràficament 

que siguin aptes per ser reproduïbles  

en mitjans digitals o impresos utilitzant 

tota mena de tècniques. 

L'alumne/a desenvoluparà les seves 

habilitats artístiques i aprendrà els 

recursos expressius i narratius necessaris 

per dur a terme projectes d'il·lustració 

professionals. Es treballaran tècniques 

tradicionals i tècniques digitals 2D i 3D 

adaptades a les demandes del mercal 

laboral actual. 

L'alumne/a aplicarà el dibuix i el color 

per realitzar projectes en format paper 

i digital en els diferents àmbits de la 

il·lustració: editorial, premsa, publicitari, 

concept art, producte, autoedició i llibre 

d'artista...

Els alumnes aprendran a treballar en 

grup i en diferents processos creatius 

interdisciplinaris reals on estaran en 

contacte amb tot tipus de professionals, 

com ara directors artístics, fotògrafs, 

animadors, escultors, etc.  

Aquest cicle dona unes 
bones eines per començar 
a treballar d'il·lustrador o 
continuar estudiant per tal 
d'especialitzar-se en qualsevol 
altre àmbit relacionat amb 
la comunicació gràfica i 
audiovisual.


