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Empreses exposades segons rang de facturació, veure'n més a http://empresesosona.cat/cerca

Si t'agrada comunicar-te a través de la imatge, combi-
nant colors, traços, figures..., podràs fer de la teva 
expressió artística, la teva professió.
En el disseny gràfic es creen missatges en diferents 
suports per donar a conèixer productes o serveis. Si 
observem al nostre voltant, trobarem molts exemples: 
marques, portades de llibres o jocs, publicitat... 
Les aplicacions i els sectors són ben diversos.
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Les trajectòries seguides en aquesta professió són variades: et pots especialit-
zar bé en temàtica, bé en suport utilitzat, o tenir un perfil més polivalent. La 
formació en disseny gràfic qualifica a professionals que poden dedicar-se al 
món d'imatge corporativa, animació, jocs, retolacions, estètica de webs, 
packaging... 
Tot i que hi ha grans empreses on s'ocupen moltes persones, és un sector que 
acostuma a estar atomitzat i és habitual trobar dissenyadors gràfics que 
treballen per compte propi per a diferents clients.
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Cicles Formatius de Grau Mitjà 
(des de 4t ESO)

Cicles Formatius de Grau Superior 
(des de Batxillerat i Grau Mitjà)
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Àmbits professionals:

Els CPs són formacions de diferents 
nivells (des de l'1 al 3) que fan adquirir les 
competències necessàries per a desenvo-
lupar una determinada activitat laboral, i 
tots tenen unes hores de formació 
pràctica a l'empresa. La durada és inferior 
a la d'un cicle formatiu.
Els centres en què es realitzen els CPs 
varien d'un any a l'altre, pel que cal cercar 
en cada moment els llocs d'impartició. 

Per més informació: oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do

Els CFGM són estudis de dos anys de durada 
en què està previst la realització de pràcti-
ques a l'empresa durant el segon any 
d'estudis i fins i tot la contractació o beca 
salari si els estudis es fan en modalitat dual. 
Per més informació: 
queestudiar.gencat.cat

Els CFGS són estudis superiors de dos anys 
de durada en què està previst la realització 
de pràctiques a l'empresa durant el segon 
any d'estudis i fins i tot la contractació o beca 
salari si els estudis es fan en modalitat dual. 
Per més informació: queestudiar.gencat.cat
Hem posat els cicles més propers i el de les 
comarques veïnes si no existeixen a Osona. 
Cal estar alerta del calendari de matrícula per 
a poder tenir plaça, acaben a finals de juny.

SI TENS BATXILLERAT O UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Cicles formatius de Grau Superior

Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia
> agora.xtec.cat/iesagustiserra

> Institut Escola del Treball de Barcelona escoladeltreball.org/ca

>

> Institut Escola del Treball de Barcelona escoladeltreball.org/ca

Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell agora.xtec.cat/iesagustiserra

Escola d’Art de Vic eartvic.net

Institut Antoni Algueró de Sant Just Desvern escolaalguero.com

Institut Antoni Algueró de Sant Just Desvern escolaalguero.com

Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell

Disseny gràfic

Ensenyaments artístics superiors

>

> Escola Superior de Disseny IED de Barcelona

Escola Superior de Disseny ESDAP de Barcelona

> Escola Superior de Disseny LCI de Barcelona

Impressió gràfica

Postimpressió i acabats gràfics

Preimpressió digital

>

> Institut Antoni Algueró de Sant Just Desvern

Salesians de Sarrià de Barcelona
escolaalguero.com

salesianssarria.com/ca

> Salesians de Sarrià de Barcelona salesianssarria.com/ca

Disseny i gestió de la producció gràfica
> escoladeltreball.org/ca

> Salesians de Sarrià de Barcelona salesianssarria.com/ca

Institut Escola del Treball de Barcelona

esdap.cat

iedbarcelona.es/ca

ca.lcibarcelona.com

Graus Universitaris

Grau en Disseny
> BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona baued.es/ca


