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“ Jo vull crear 
espais per 
compartir ”

2 1

Perfil Professionalsenyador 
Formem un professional preparat per treballar amb entorns 
digitals i analògics de manera transversal, capaç de crear, 
remodelar i organitzar espais.

Un expert amb coneixements de la producció, de l’ús dels 
materials i capacitat d’interpretar les lleis del mercat.

Un dissenyador amb voluntat de seduir, d’establir un 
diàleg amb la tradició i el món contemporani, d’analitzar 
per donar respostes individuals i col·lectives en un entorn 
global i local, capaç d’entendre la seva complexitat i riquesa 
d’aplicació i gestió.

Un professional conscient de la influència del disseny 
en la millora de la qualitat de vida, la transformació de 
l’entorn i millora social, la rehabilitació pels nous usos i la 
sostenibilitat.

Com accedir als estudis
Cal tenir el títol de batxillerat o haver superat la prova d’accés 
a la universitat per a més grans de 25 anys.

A més, s’ha de superar una prova específica d’accés.

Les persones de 18 anys o majors que no compleixin aquests 
requisits d’accés poden fer la prova específica d’accés, 
si se supera una prova prèvia de maduresa relacionada 
amb els objectius del batxillerat. Cal inscriure’s al web del 
Departament d’Educació.

Hi ha reserva de places d’accés directe si es té la titulació de 
Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny.  
Es reserven 2 places per grup. 

La validesa de la prova específica d’accés és anual.

Preinscripció i matrícula  
Consulta la informació actualitzada a:  www.esdapc.cat

Informació 
sobre 
els estudis

Títol de Grau en 
Ensenyaments 
Artístics Superiors 
en Disseny
240 crèdits ECTS
4 anys 
 
Preu  
21,73€ per crèdit.  
Preu públic vigent  

Curs complet de 60 
crèdits ECTS: 1303,8 €

Horaris i torns 
Matí o tarda, segons 
especialitat i campus

Modalitat 
Presencial

Règim 
Temps complet  
i temps parcial

Pràctiques externes 
4t curs – 8 crèdits

Mobilitat 
internacional 
Programa Erasmus+  
i altres convenis

Grups reduïts 
Màxim 25 estudiants

Reconeixement 
de crèdits ECTS

El Grau en Disseny 

et dona accés a 

l’àmbit de la creació i 

transformació d’espais.

esdapc.cat

Títol de Grau 
en Ensenyaments 

Artístics Superiors 
en Disseny 

240 crèdits ECTS / 4 anys
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Títol de Grau en Ensenyaments 
Artístics Superiors en Disseny

Disseny d’Interiors
Tercer curs / 60 crèdits

Cinquè semestre ECTS Sisè semestre ECTS  Matèria

Instal·lacions 6

Materials i tecnologia 
aplicada al disseny  
d’interiors

Rehabilitació 4

Resistència de materials 
i estructures

3

Història del disseny 
d’interiors

4 Història del disseny 
d’interiors

Disseny i pensament 6 Cultura del disseny

Entorn professional 
i econòmic del disseny

6

Gestió del disseny
Programació d’obres 
i pressupostos

3

Projectes 3 10 Projectes 4 6
Projectes de disseny 
d’interiorsProjectes 

interdisciplinaris
6

Optativa 1 3 Optativa 2 3 Optatives de tallers 
d’aplicacions tècniques  
i recursos

A l’exterior, fotografies de Treballs finals del 
Grau en Disseny d’Interiors: 

1. FOCUS, de Nadezhda Piqueras    
2. La Cova Jove, de Mireia Anguera

A l’ESDAPC t’oferim

Ensenyaments Superiors de Disseny especialitzats 

Escola pública: preus públics. 
Escola pública: oficial. 
Escola pública: qualitat.

Un centre de referència local en un entorn global 

Interconnexió territorial en un àmbit local, oferta formativa  
present en el territori.

Programes de mobilitat internacional 

Un currículum homologat en el marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior.

Activitats de suport al currículum

Conferències, seminaris, exposicions i tallers.

Pla d’estudis oficial

Acreditat per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU)

Experiència en el món professional

Pràctiques en empresa

Segon curs / 60 crèdits

Tercer semestre ECTS Quart semestre ECTS Matèria

Tecnologia de 
la construcció 1

3 Tecnologia de 
la construcció 2

3

Materials i tecnologia 
aplicada Materials i acabats 6 Condicionament 

d’espais i instal·lacions
6

Maquetes 4 Detalls constructius 
d’interiorisme

4

Eines per al disseny 
d’interiorsModelat i rendering 

digital 1
3 Modelat i rendering 

digital 2
3

Disseny i societat 4 Cultura del disseny

Història de l’art  
i del disseny 3

4 Història de les arts  
i el disseny

Projectes 1 6 Projectes 2 6 Projectes de disseny 
d’interiors

Antropometria  
i ergonomia

4   Fonaments del disseny

Ecoeficiència 
i sostenibilitat

4 Ciència aplicada al disseny

es
d

ap
c.

ca
t

Quart curs / 60 crèdits

Setè semestre ECTS Vuitè semestre ECTS Matèria

Optativa 1 4
Optatives de teoria, 
crítica i humanitatsOptativa 2 4

Optativa de projectes 
monogràfics 
d’interdisciplinarietat

6

Optatives de projectes
Optativa de projectes 
monogràfics 
d’especialitat

6

Metodologia de recerca 4 Cultura del disseny

Treball final de grau 22 Treball final de grau

Gestió del disseny 
d’interiors

6 Gestió del disseny 
d’interiors

Pràctiques 
professionals

8 Pràcticum disseny 
d’interiors

Oferta formativa present en el territori
 
ESDAPC

Campus
Deià

Campus
Llotja

Campus
Olot

Campus
Ondara

Campus
Pau Gargallo

Campus
Serra i Abella

Campus
Vic

 Gràfic l l l l l l
Producte l
Interiors l l l l l
Moda l
Horari Tarda Matí Matí Matí Tarda Tarda Tarda

Primer curs / 60 crèdits

Primer semestre ECTS Segon semestre ECTS  Matèria

Llenguatges del disseny 
i aplicacions 1

6 Llenguatges del disseny 
i aplicacions 2

6

Llenguatges i tècniques 
de representació i 
comunicació

Dibuix 1 3 Dibuix 2 3

Sistemes de 
representació 1

6 Sistemes de 
representació 2

6

Tipografia 
i composició

4

Fotografia 
i imatge digital

3 Mitjans audiovisuals 3

Introducció a les 
ciències dels materials

4 Ciència aplicada 
al disseny

Introducció al disseny 8 Fonaments del disseny

Història de l’art  
i del disseny 1

4 Història de l’art  
i del disseny 2

4 Història de les arts  
i el disseny

Organització dels estudis   
240 crèdits ECTS • 4 cursos 


