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Centre públic

Única escola pública de Balears que 

imparteix Estudis Superiors de Disseny 
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On som

Institut Balear nº5, 07012 Palma _ 0034 971 290000 _ escoladartidisseny.palma@educaib.eu
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Quants anys tenim

239 anys d’història

1779-2018

Aquest curs l’edifici compleix 100 anys
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Els espais
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Aula de projectes
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Aula de dibuix
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Aula de dibuix
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Taller de tècniques gràfiques
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Taller de fusta
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Taller de metall
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Taller de maquetes



18

Taller de motlles
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Taller de ceràmica
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Taller de moda
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Taller de joieria



22

Plató de fotografia
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Aula d’audiovisuals
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Biblioteca
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Cafeteria
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Les titulacions

ESTUDIS SUPERIORS DE DISSENY 
EQUIVALENTS A GRAU UNIVERSITARI

Gràfic - Interiors - Moda - Producte 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS D’ARTS 
PLÀSTIQUES  DISSENY

Fotografia - Il·lustració – Joieria

MÀSTER EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Disseny responsable en entorns turístics

Títols oficials 
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Els nivells europeus

EUROPA
Marc Europeu de 
Qualificacions MEQ

ESPANYA
Marc Espanyol de Qualificacions per a 
l’Ensenyament Superior MECES

EASDIB

Nivell 5 Nivell 1 – Títol de Tècnic Superior
Cicles Formatius de Grau Superior
Fotografia - Il·lustració - Joieria

Nivell 6
Nivell 2 – Títol de Grau

Títol Superior de Disseny
Estudis Superiors de Disseny
Gràfic - Interiors - Moda - Producte 

Nivell 7 Nivell 3 – Títol de Màster
Màster (Títol oficial)
Màster en disseny responsable en entorns 

turístics

Nivell 8 Nivell 4 – Títol de Doctorat
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La mobilitat europea

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER 
EDUCATION 

Mobilitat
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El procés d’ensenyament-aprenentatge 

Aprenentatge basat en projectes

Tutorització personalitzada

Foment l’autonomia de l’estudiant

Foment del treball col·laboratiu
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L’aprenentatge basat en projectes

L’aprenentatge basat en projectes és una metodologia 

d’ensenyament que involucra els alumnes de manera activa 

en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del 

plantejament d’un projecte. 

Per a solucionar-lo correctament, han de buscar, entendre i 

integrar els conceptes bàsics de l’assignatura, seguint una 

seqüència lògica.

EL PROCÉS PROJECTUAL 
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Habilitats i coneixements

El treball col·laboratiu

L’auto aprenentatge
L’anàlisi i la síntesi 

dels coneixements 

L’organització de la feina

La creativitat i la 
iniciativa 

La presa de 
decisions 
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Estudis superiors de disseny

Pla d’estudis

GRÀFIC INTERIORS MODA PRODUCTE

Assignatures de formació bàsica 
(74 ECTS)

Assignatures 
específiques de 
disseny gràfic
(114 ECTS)

Assignatures 
específiques de 

disseny d’interiors
(114 ECTS)

Assignatures 
específiques de 

disseny de moda
(114ECTS)

Assignatures 
específiques de disseny 

de producte
(114 ECTS)

Optatives
(26 ECTS)

Optatives
(26 ECTS)

Optatives
(26 ECTS)

Optatives
(26 ECTS)

Projecte fi d’Estudis
(14 ECTS)

Pràctiques externes 
(12 ECTS)

4 cursos acadèmics (240 ECTS)
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Fonamentació
Coneixements bàsics de Disseny. Teoria, metodologia, ideació i concepció 

del projecte.

Instrumental
Llenguatges i tècniques de representació i comunicació, tradicionals i amb 

tecnologies informàtiques.

Científic i 
Tecnològic

Ciència aplicada al disseny. Introducció al mètode científic, com a mètode 

d'investigació. Tecnologies aplicades a cadascuna de les especialitats.

Teòric, Crític i 
Històric

Història i teoria de les Arts i el Disseny. Fonaments de sociologia i 

antropologia. Teoria de la informació i la comunicació. Semiologia i estètica.

Jurídic i 
Econòmic

Gestió del Disseny. Propietat industrial i intel·lectual. Legislació aplicada. 

Màrqueting. Organització i economia d'empresa i de producció. El valor del 

disseny.

Integració

Concebre, planificar i desenvolupar projectes, i analitzar la seva viabilitat 

productiva des de criteris socials, mediambientals, d'innovació, gestió 

empresarial i demanda de mercat.

Blocs de continguts
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Accés a estudis posteriors

Ensenyaments Artístics Oficials 
de Màster

Ensenyaments de Màster 
Universitari i Doctorat

Amb el Títol Superior de Disseny



41

Primer curs comú

FONAMENTS DEL DISSENY 12

TALLERS TRIDIMENSIONALS 8

DIBUIX 8

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ 8

GRÀFICA DIGITAL 8

FONAMENTS CIENTÍFICS I ECOLÒGICS DEL DISSENY  8

HISTORIA DE L’ART, DEL DISSENY I DE L’ESTÈTICA 8

ASSIGNATURES CRÈDITS ECTS
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Titulat Superior en Disseny Gràfic

El dissenyador gràfic és un creador, 

l'activitat del qual té per objecte la 

utilització del llenguatge gràfic per a 

generar missatges i comunicar 

continguts de naturalesa diversa amb 

diferents mitjans i per als diferents 

canals de comunicació.
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Projectes fi d’Estudis de Disseny Gràfic

Miraquetú.  Alejandro Illán
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Hi Ibiza.  David Tur
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Magnet.  Luis Fernández
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Titulat Superior en Disseny d’Interiors

El dissenyador d'interiors és un 

professional capaç d'analitzar, 

investigar i projectar, dirigir equips de 

projectes i d'execució d'obres de 

disseny d'interiors, així com actuar 

com a interlocutor directe davant les 

administracions públiques en l'àmbit 

de la seva professió. 

Club Naútic Cala Gamba
Feliu Rullan
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Projectes fi d’Estudis de Disseny d’Interiors

Club Naútic Cala Gamba. Feliu Rullan



48

Escuela de cocina San Felio.  Asunción Morales
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Strike Agency. Carolina Ferrer 
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Casa Club Golf Maioris. Cristina Planas
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Greenspace. Noelia Colmena
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Food Garage Gourmet. Marta Madrid
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Titulat Superior en Disseny de Moda

El dissenyador de moda és un 

professional capaç de configurar 

material i formalment els productes de 

disseny tèxtil i de la indumentària en 

diferents àmbits, atenent les 

necessitats i les tendències del mercat, 

de creativitat, d'innovació i la seva 

viabilitat tècnic-productiva, econòmica, 

medi-ambiental i sociocultural.
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Projectes fi d’Estudis de Disseny de Moda

Mò. Carla García
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Trash-cendencia. Pilar Sarmiento
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Manna Hatta. Constanza Cecchetto
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Natural concept. Laura Sancho
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Titulat Superior en Disseny de Producte

El dissenyador de producte és un 

professional capaç de projectar, 

analitzar, investigar i determinar les 

propietats i qualitats físiques, així com 

els valors simbòlics i comunicatius que 

han de caracteritzar les seves 

produccions, definint la forma, la 

configuració, la qualitat, el 

funcionament, el valor i la significació 

estètica, social i mediambiental de les 

mateixes.

Cati Mari Forteza
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Ona. Catimari Forteza

Projectes fi d’Estudis de Disseny de Producte
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Mykes. Isabel Padilla
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Geoma. Mamen Font
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Accessos

Accés amb Títol de batxillerat

Títol de batxillerat (de qualsevol 

modalitat) i superar la prova específica 

d’accés als Estudis Superiors de 

Disseny.

No són necessàries les Proves d’accés a la Universitat
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Accessos

Accés directe

Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o Títol

Superior de Conservació i Restauració de Bens Culturals o

Títol Superior en Arts plàstiques i Disseny o títols

declarats equivalents.
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Accessos

Accés amb Prova d’accés a la Universitat per 

a majors de 25 anys

Haver superat la prova d’accés a la universitat  per a 

majors de vint-i-cinc anys i superar la prova d’accés als 

Estudis Superiors de Disseny.
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Accessos

Accés sense requisits acadèmics

Les persones més grans de devuit anys que no tenen els requisits
acadèmics exigits per a l’accés han de reunir els següents requisits:

• Complir els 18 anys durant l’any natural en què es convoqui la
prova.

• Superar la prova que acrediti que té la maduresa en relació amb
els objectius del batxillerat.

• Superar la prova específica d’accés als Estudis Superiors de
Disseny.
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Prova d’accés als Estudis Superiors de Disseny

PRIMER EXERCICI

Consisteix en l'anàlisi i la crítica d'un text, una imatge o sèrie d'imatges o material gràfic

proporcionats pel tribunal, procedents dels mitjans habituals de comunicació i de la informació

relativa a les diferents manifestacions del disseny.

SEGON EXERCICI

Té un caràcter pràctic i l'alumne podrà fer una de les tres opcions següents:

A Exercici de caràcter descriptiu que consisteix en la representació del model proposat, amb les

tècniques pròpies del dibuix tècnic.

B Exercici de caràcter analític-descriptiu que consisteix en la representació del model proposat,

amb les tècniques pròpies del dibuix artístic.

C Exercici de caràcter creatiu-comunicatiu que consisteix en el desenvolupament d’una

proposta de disseny a partir d'una reinterpretació creativa del model proposat.
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Cicles Formatius de Grau Superior

Pla d’estudis
2 cursos acadèmics

Família professional  de la 
Comunicació Gràfica i Audiovisual

FOTOGRAFIA IL·LUSTRACIÓ

mòduls específics
(2000   hores)

(120 crèdits ECTS)

mòduls específics
(2000 hores)

(120 crèdits ECTS)

formació a centres de treball
(100  hores)

Família Professional 
de la Joieria

JOIERIA

mòduls específics
(1675  hores)

projecte final *
(150 hores)

formació a centres de treball
(50  hores)

* En el cas de joieria, el 
projecte final es fa en un 
tercer curs.
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Técnic Superior en Fotografia

Fotoperiodista. 

Fotògraf de reportatge social. 

Fotògraf publicitari. 

Fotògraf de moda. 

Fotògraf d'arquitectura, interiorisme i 
jaciments arqueològics.

Postproducció fotogràfica digital.

Laboratori fotogràfic forense.

Arxiu fotogràfic i banc d'imatges.

Jessica García
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Ruinas modernas.  Alejandro Roman
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Reflexiones en un bosque quemado. Daniel Costa
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Integració a la natura. Nuria Sánchez



72

Técnic Superior en Il·lustració

Il·lustrador / dibuixant per a diferents 

àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, 

interiorisme, moda, publicitat, disseny 

gràfic, productes, editorial, premsa.

Creació i realització de llibres interactius i 

desplegables (pop-ups) en tres 

dimensions.

Realització i gestió d'activitats culturals, 

educatives i divulgatives relacionades 

amb la Il·lustració.

Loreto Aroca
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Whispering dreams, aventura gráfica. Cecilia Amengual
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La peonza de Josep. Eleka Moragues
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Verano Rojo. Maria Serra
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El cerdo con botas. Felio Brenes
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Técnic Superior en Joieria

Elaborar projectes d'elements o peces 

de joieria.

Plans de fabricació de nous productes i 

formes.

Estudis de mercat, viabilitat de 

producte i pressupostos.

Introducció de nous materials en la 

construcció d'objectes.

Encarna Domingo
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Lo inmaterial. Encarna Domingo
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Mokume Gane. Tharik Assun
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Accessos

Accés directe

• Títol de batxillerat modalitat Arts.

• Títol superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

• Títol superior de Disseny de les diferents especialitats.

• Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

• Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família
professional relacionada amb els ensenyaments que desitja cursar.

• Llicenciatura en Belles Arts.

• Arquitectura.

• Enginyeria tècnica en Disseny Industrial.

• Les persones que acreditin tenir experiència laboral d’almenys un any,
relacionada directament amb les competències professionals del cicle
formatiu al qual es vol accedir (pendent de modificació per part de la
Conselleria d’Educació i Universitat).
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Accessos

No són necessàries les Proves d’accés a la Universitat

Accés amb requisits acadèmics

Tenir alguna de les següents titulacions i superar la prova d’accés específica al
Cicle Formatiu de Grau Superior al qual s’opta:

• Títol de Batxillerat (de qualsevol modalitat) o equivalent.

• Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny.

• Títol de Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics corresponent al pla
d'estudis de 1963 o del pla experimental.

• Títol de Tècnic Especialista o de Tècnic Superior, dels ensenyaments de
Formació Profesional.

• Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics
amb algun dels anteriors.

• Titulació universitària o equivalent.

• Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25
anys.
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Accessos

Accés sense requisits acadèmics

Les persones que no tenen els requisits acadèmics exigits per a l’accés han de
reunir els següents requisits:

• Complir els 19 anys durant l’any natural en què es convoqui la prova.

• Més grans de 18 anys, si acrediten estar en possessió d’un títol de Tècnic
relacionat amb aquell al qual es vol accedir i que no tenen la titulació
exigida per a l’accés als ensenyaments artístics professionals.

• Superar la prova que acrediti que l’aspirant té la maduresa en relació amb
els objectius del batxillerat.

• Superar la prova d’accés específica al Cicle Formatiu de Grau Superior al
qual s’opta.
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Prova específica d’accés

PRIMER EXERCICI

Realització de diferents esbossos a partir d’un model. En aquest exercici

es valorarà la sensibilitat artística i la creativitat de l’aspirant, la

capacitat compositiva i comunicativa i el sentit de la funcionalitat.

SEGON EXERCICI

Realització d’una proposta, amb els mitjans recomanats per a cada 

cicle, a partir d’un tema proposat. Es valorarà la capacitat de l’aspirant 

per concretar les seves idees i presentar-les correctament, la capacitat 

de representació i comunicació, així com el sentit artístic i la sensibilitat 

demostrades en el seu treball.
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Màster en ensenyaments artístics

MÀSTER
EN DISSENY
RESPONSABLE

EN ENTORNS
TURÍSTICS

Màster oficial
en Ensenyaments Artístics

verificat per AQUIB
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Pla d’estudis

MÒDULS ECTS MATÈRIES

M1- Tipologies d’Espais

Turístics i els factors

casuístics

2 Legislació

2 Tipologies d’espais turístics

6 Factors d’influència i anàlisi de mercat

M2- Criteris d’intervenció en 

Entorns Turístics

2 Construccions tradicionals

2 Entorn paisatgístic

2 Sostenibilitat

6 Ergonomia i accessibilitat

2 Imatge de marca

M3- L’espai interior 
8 Projectes d'espais interiors

5 Factors bioclimàtics i eficiència energètica 

M4- L’espai exterior 

2 Intervenció en el territori

3 Vegetació

2 Planificació agrícola

6 Projectes d'espais exteriors

M5- Treball final de màster 10 Treball final de màster

60 ECTS
1 curs acadèmic
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El programa Erasmus+

Erasmus Charter for Higher Education  2014-2020 

La Erasmus Charter for Higher Education estableix el
marc general de qualitat per a les activitats europees i
internacionals de cooperació de les institucions d'educació
superior que es poden dur a terme dins del Programa.
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La carta Erasmus
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Acords inter-institucionals
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Erasmus experience
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Erasmus experience
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incoming
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outgoing
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outgoing
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Projecte de col·laboració amb la Fundació Deixalles

Projecte R
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Projecte de col·laboració amb l’Associació 

de Teixidors de Mallorca i l’IDI

Taller d’idees
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Concurs de cartells i dia de la ONCE

Fundació ONCE
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Marató de reciclatge creatiu de roba

Marató Deixalles
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Associació de persones amb discapacitat de Calvià

Dissenya per a ASDICA
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Concurs del logotip del centenari

Centenari RCD Mallorca
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Ajuntament de Palma

Any Ramon Llull
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Ajuntament de Palma

Per nadal disseny a Bellver
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Tribut a Balenciaga
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Cru
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Ciutat de Palma, autoretrats 6 x 6 i Alicia fa 150
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Moda ètica i sostenible
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Joies electroformades
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Tridimensionalitat
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Origami
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Festa escola
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Festa escola
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Festa escola
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Festa escola
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Biennal Internacional Design 2006 Saint Étienne

Premi Internacional d’escoles de disseny 

L’any 2006, l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears va guanyar el Premi

Internacional d’escoles de disseny a la Biennal Internacional Design 2006 a Saint

Étienne, França. En aquesta Biennal, l'escola va presentar dos projectes realitzats

per alumnes de Disseny de Producte.
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Qualitat dels centres educatius 2007

Premi Marta Mata 

L’any 2007, l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears va ser guardonada

amb el Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius, per la seva

trajectòria exemplar. Aquest premi el convoca anualment el Ministeri d’Educació i

Cultura.
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Disseny i Tendències 2011

Premi Onda Cero 

Aquest premi té com a objectiu reconeixer i posar en

valor de manera pública el treball fonamental de

persones i col·lectius que, moltes vegades de forma

desinteressada i anònima, són claus en el present i el

futur de la comunitat.



www.escoladisseny.com

www.facebook.com/escoladisseny


