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PRESENTACIÓ
Benvolguts/des,
LCI Barcelona és el campus de la xarxa LCI Education a
Barcelona amb seu central al Canadà que compta amb 23
campus en 5 continents.
Es tracta del primer campus de LCI Education a Europa,
amb el qual s’aspira a comptar amb la presència de
nombrosos estudiants internacionals i la incorporació de
talent avantguardista de professionals d’arreu del món,
coneixedors d’un entorn local i global.
L’oferta formativa de LCI Barcelona abasta des de Títols
Superiors Oficials en Disseny de Producte, Interiors, Gràfic
i Moda, aquest últim de la mà de Felicidad Duce (escola
especialitzada en aquest disciplina des de fa més de 90
anys), Diplomes Universitaris en Disseny de Videojocs,
Animació 2D i 3D i Fotografia Digital fins a Màsters/
Postgraus i cursos d’especializació.
La nostra metodologia formativa està basada en
l’experiència i la pràctica professional. Oferim una
plataforma de formació dinàmica i constantment
actualitzada, estretament connectada amb el context social,
cultural i econòmic per integrar i transmetre a l’estudiant
l’evolució de les tècniques i les necessitats de les persones,
empreses i institucions.
LCI Barcelona té com a objectiu principal oferir la millor
qualitat d’ensenyament per al correcte desenvolupament
personal de l’estudiant. Innovem i creixem cada dia al servei
de l’empoderament efectiu de cada un dels nostres alumnes.
Estudiar a LCI Barcelona ofereix oportunitats úniques i
excepcionals de mobilitat internacional. En primer terme,
a través del programa ERASMUS+ d’intercanvi amb
les universitats europees i, en segon terme a través del
programa d’Estudis de Mobilitat Internacional de la xarxa
LCI Education, que posa a disposició dels seus estudiants
els diferents campus distribuïts en cinc continents, a més
de la possibilitat de dur a terme pràctiques en empreses
d’aquests països. LCI Education posa al servei de l’estudiant
la seva xarxa perquè l’estudiant pugui formar-se amb una

perspectiva i oportunitats globals, obrint-li la porta al món.
Aquí teniu un Programa General d´Activitats per a Centres
Educatius amb la il•lusió de recolzar i ampliar la vostra
tasca formativa i orientadora. Desitgem que les activitats
gratuïtes plantejades ajudin a descobrir la vocació dels
vostres alumnes i contribueixin a fer la millor elecció en
un moment important de la seva vida.
Amb aquesta voluntat, hem desenvolupat un conjunt
d’activitats que té com objectiu descobrir i potenciar la
creativitat dels estudiants en el món del disseny en les
seves especialitats de Moda, Gràfic, Interiors i Producte,
la Fotografia, l’Animació i els Videojocs. D’acord amb la
línia pedagògica de LCI Barcelona, volem ajudar a fer
aflorar el talent creatiu de cada estudiant, vinculant la
seva identitat amb l’acció creativa en un context real. Els
tallers es desenvolupen a través d’exercicis pràctics que
potencien l’aprenentatge per la via de l’acció de l’alumne
(learning by prototyping), el coneixement, la praxis de
l’experimentació i una mirada crítica i reflexiva sobre el
seu entorn.
Posem a la disposició de l’estudiant una experiència que
els ajudi a orientar les seves il•lusions i el seu futur en
l’àmbit dels Estudis Superiors. Un futur en el que brindem
als nostres alumnes l’oportunitat d’estudiar a una xarxa
educativa internacional i de qualitat que ens fa estar molt
orgullosos de formar part de LCI Barcelona. L’Escola els
permet gaudir d’una formació en disseny, de caràcter
internacional, que els obre també les portes a una borsa de
treball igualment internacional, gràcies a l’eina del Portafoli
LCI Education: una plataforma online compartida per a
tots els estudiants de la xarxa que permetrà als alumnes
i graduats de LCI Barcelona penjar els seus Portafolis,
comunicant arreu del món el seu talent i alhora agaudir de
l’oportunitat d’acollir-se a les ofertes de treball i pràctiques
d’empreses situades arreu dels països on la xarxa hi té un
campus i on necessiten de joves talents.
Desitgem que les iniciatives que us presentem aquest any
siguin del vostre interès i us resultin útils.
Ben cordialment,

Sílvia Viudas
Directora General LCI Barcelona
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TROBADA VIRTUAL
PER A CENTRES
EDUCATIUS
LCI Barcelona, Escola Superior, organitza el próxim 25
de novembre a les 15:30 h. una trobada informativa
per a centres educatius amb tres objectius:
•Presentació de la 4a edició del Premi LCI Barcelona
al Millor TdR de Batxillerat i del projecte premiat a la
3a edició.
•Oferir un workshop amb un professional referent
del seu àmbit en què els assistents (directors, caps
d’estudi, professors, orientadors...) adquiriran eines
innovadores que podran aplicar a les seves aules.
•Informar sobre les activitats gratuïtes i tallers
experiencials preuniversitaris que oferim als
estudiants de Batxillerat i/o de CFGS que estudien als
seus centres.
Creiem que d’aquesta forma es proporcionarà una
informació molt valuosa al professorat, que ha
d’orientar i ajudar els seus alumnes a triar opcions
d’Estudis Superiors i preparar-los per a nous reptes.
ADREÇAT A
Programa d’orientació adreçat a professionals que
desenvolupen la seva tasca en Centres Educatius:
• Directors
• Caps d’estudi
• Orientadors
• Professorat del departament de visual i plàstica
• I en general, a tot el professorat que tingui interès en
participar-hi
(Places limitades. Activitat gratuïta).

L’ESCOLA
LCI Barcelona és l’escola de disseny, creativitat i
innovació més internacional de la capital catalana
gràcies als 23 campus repartits pels 5 continents
que té la xarxa canadenca LCI Education, a la
qual pertany.
LCI Barcelona neix el 2013 després de
l’associació entre LCI Education i l’Escola
de Moda Felicidad Duce, fundada el 1928.
LCI Barcelona és un referent en l’àmbit de
la formació en disseny, animació, fotografia i
management d’indústries creatives i, any rere
any, atreu estudiants de tot el món que volen
convertir-se en professionals competitius.
L’oferta formativa de LCI Barcelona és molt àmplia
i inclou: Títols Superiors Oficials de Disseny en les
especialitats de Moda, Gràfic, Interiors i Producte,
Diplomes Universitaris en Animació 2D i 3D,
Disseny de Videojocs i Fotografia Digital, Màsters
Oficials, Cotitulats i Propis, Programes Online,
Cursos d’Especialització i Cursos d’Estiu.
Al juny de 2019, LCI Barcelona va adquirir
l’Escola Seeway per consolidar la seva oferta formativa en Disseny Gràfic i sumar tres noves
àrees educatives: Animació, Disseny
de Videojocs i Fotografia.
Estudiar a LCI Barcelona brinda oportunitats
úniques i excepcionals de mobilitat internacional.
D’una banda, a través del Programa Erasmus+
d’intercanvi amb altres universitats europees i,
per una altra, gràcies al Programa de Mobilitat
Internacional de LCI Education, que ofereix
a l’estudiant la possibilitat de formar-se en
qualsevol dels 23 campus que la xarxa té
distribuïts en els 5 continents, a més de fer
pràctiques en empreses d’aquests
països. LCI Education posa la seva xarxa
al servei de l’alumne perquè pugui formarse amb una perspectiva i oportunitats globals,
obrint-li la porta al món.

JORNADES DE
REFORÇ A LES PROVES
ESPECÍFIQUES D’ACCÉS
ALS ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS SUPERIORS
DE DISSENY
Amb l’objectiu de facilitar l’accés als Estudis
Superiors Oficials de Disseny, LCI Barcelona, Escola
Superior té previst tornar a fer Jornades de Reforç
gratuïtes a les Proves Específiques d´Accés.
En aquestes Jornades Pràctiques d´Orientació, que es
faran en el mes de juny de 2021, els estudiants rebran
per part del professorat de l´Escola informació sobre
els continguts de les proves d’accés, amb l’objectiu de
resoldre tots aquells dubtes i inquietuds que tinguin.
Encara no estan disponibles els continguts de les
proves d’accés pel proper curs acadèmic 2021/2022,
però tan aviat ens sigui possible us ho farem arribar,
així com les dates de preinscripció a les proves, i les
dates de realització.

ADREÇAT
A totes aquelles persones preinscrites a LCI Barcelona per cursar
els Estudis Superiors Oficials de
Disseny el proper curs acadèmic
2021/2022.
DATA I HORARI
Està previst impartir aquestes
Jornades d´Orientació a les Proves
d´Accés el mes de juny de 2021.
Places limitades.

ACTIVITATS
D’ORIENTACIÓ DIRIGIDES
A ESTUDIANTS DE
BATXILLERAT I DE
CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR (CFGS)
Des del Departament d’Admissions realitzem tasques
d’orientació acadèmica i professional. Som conscients
de la importància que té l’elecció d’un itinerari
universitari o professional per part dels alumnes que
es troben en aquesta difícil etapa.
Amb l’objectiu de proporcionar als assistents un
descobriment progressiu dels Estudis Superiors
Oficials de Disseny en les especialitats de Moda,
Gràfic, Interiors i Producte i els Diplomes Universitaris
en Disseny de Videojocs, Animació 2D i 3D i Fotografia
Digital, hem organitzat unes activitats i workshops per
als alumnes de batxillerat i de CFGS.
Amb aquestes activitats volem ajudar l’alumne a
l’hora de decidir en quin escenari professional vol
desenvolupar el seu futur i quin és el més adequat en
funció de les seves aptituds i capacitats.
La durada de las activitats serà de 2-3 hores
aproximadament i el nombre màxim d’alumnes per
activitat és de 30.

Llistats de workshops que oferim com a activitats
d’orientació:
Workshops Disseny de Moda:

Workshops Disseny de Producte:

• Trends Session Moodboard
• La història que amaguen les etiquetes

• Inventes o dissenyes?
• Crear un món nou, el dissenyador de producte

• Com treballa un dissenyador de moda
• Dibuixa amb tisores i crea un estampat

• Què és primer quan dissenyem objectes, la

de la teva roba

Workshops Disseny Gràfic:

•
•
•
•

Com treballa el dissenyador gràfic?
Com transformar una idea en una app
Crea la teva pròpia tipografia
Marques que expliquen històries

Workshops Disseny d’Interiors:

• Com treballa el dissenyador d’interiors?
• Dissenya la teva cadira: Un viatge assegut pel
procés creatiu d’un dissenyador!
• La casa dels teus somnis

industrial

forma o la funció?

• La sostenibilitat i l’ecodisseny dels productes
Workshops de Fotografia:

•
•
•
•

L’”estenop” i la màgia de la fotografia
El Moodboard: Una poderosa eina creativa.
Com treballa un fotògraf de moda
Fotografia sense càmera

Workshops d’Animació i Videojocs:

•
•
•
•

Dissenya el teu propi demogorgon
Creació de personatges per a videojocs
Com crear una sèrie d’animació
Desenvolupa el teu propi videojoc

WORKSHOPS
DISSENY DE
MODA
TRENDS SESSION
MOODBOARD
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Material: Paper A2, revistes (moda, interiorisme,
natura…), diaris, cinta adhesiva, tisores, cúter, llàpis de
colors i barra adhesiva.
PROGRAMA
¿Per què es posa de moda un color o una silueta?
En aquest taller els participants aprendran com
es creen les tendències i el paper que juguen les
agències de prospecció de tendències per traçar
direccions que permetran assegurar vendes. A partir
d’aquí, els alumes analitzaran les tendències de
moda actuals per a elaborar de forma manual un
panell de tendències amb la tècnica del collage.
També definiran una carta de colors de les tendències
escollides i finalment realitzaran un moodboard
(collage de tendències) amb una proposta personal
d’una de les tendències treballades.
Objectius:
L’objectiu d’aquest workshop és que l’alumne
aprengui a realitzar un moodboard de tendències tal
com ho demanen les empreses del sector de la moda.
Conèixer també com interpretar de forma creativa les
direccions de tendències i el pes que tenen aquestes
en el procés de disseny.

MODA
LA HISTÒRIA QUE
AMAGUEN LES ETIQUETES
DE LA TEVA ROBA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Material: Cal que l’alumne esculli una peça del seu
armari. Papers blancs DIN A4, Post-it Colors si es fa
físicament.
PROGRAMA
En els darrers anys, la irrupció de la moda ràpida
i el canvi en els hàbits de compra han situat a la
indústria tèxtil com una de les més contaminants. Des
d’organitzacions i escoles es treballa per visibilitzar els
processos poc respectuosos amb el medi ambient i la
situació vulnerable de les persones que participen en el
procés de producció amb l’objectiu de generar compres
de roba més conscients. També es busca formar
una nova generació de dissenyadors que integrin la
sostenibilitat en tot el procés. “Com un producte que
necessita ser sembrat, cultivat, collit, pentinat, filat,
tricotat, tallat, cosit, acabat, imprès, etiquetat, embalat
i transportat pot costar dos euros?” es pregunta la
coolhunter Li Edelkoort al seu manifesto “Anti-Moda”.
A través d’un gest tan senzill com el de llegir l’etiqueta
de les peces de roba que vestim habitualment farem
un mapa dels materials i els punts de producció de
les nostres peces, per generar després una dinàmica
de Design Thingking que permetrà reflexionar sobre
el sistema actual de producció de roba i generar
alternatives més respectuoses i ètiques.
Objectius:
L’estudiant coneixerà a través d’aquest taller com
i on es fan les peces de roba que vestim. També li
permetrà descobrir el complex procés que amaga una
peça de roba, des de com es fa la matèria primera,
com es manipula i confecciona. Fins al procés de
disseny i de producció. Podrà conèixer també les
diferents tipologies d’empresa que existeixen i
projectes que impulsen un canvi a la indústria exigint
major transparència i responsabilitat a l’usuari final
com Fashion Revolution.

MODA
COM TREBALLA UN
DISSENYADOR DE MODA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Material: Fulls de revistes que no siguin de moda,
papers blancs DIN A4, tisores o cúter, barra adhesiva,
llapis, goma d’esborrar, llapis de colors.
PROGRAMA
Actualment les marques de moda necessiten més
que mai respondre a les demandes actuals. La
intuïció com a font d’inspiració no és suficient per a
oferir un producte competitiu capaç de seduir en un
mercat cada cop més saturat. En aquest workshop
aprendrem de forma pràctica i col·laborativa les
diferents fases del procés creatiu que segueix un
dissenyador de moda contemporani per projectar
les seves col·leccions. Un trajecte que comença per
satisfer una necessitat, funcional o emocional, i que a
partir d’un conjunt de primeres idees abstractes es va
concretant en el seu desenvolupament fins a arribar a
concretar el concepte del producte final.
Objectius:
El principal objectiu d’aquest taller és ensenyar i
compartir les últimes metodologies en generació
d’idees d’un dissenyador de moda: encàrrec,
investigació, ideació i generació de conceptes,
estratègia i desenvolupament del disseny. A través
d’aquest procés, es coneixeran també eines clau com
els mapes d’idees, els moodobards o l’sketchbook per
comunicar i generar noves idees.
Contingut:
A partir d’un encàrrec concret, l’estudiant experimentarà totes les fases d’ideació i desenvolupament d’un
projecte de disseny de moda. El taller posa especial
atenció en metodologies que permetin crear idees
originals i que responguin a necessitats actuals.

MODA
DIBUIXA AMB TISORES I
CREA UN ESTAMPAT
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Material: Paper de colors D-4, tisores i/o cúter, barra
adhesiva. Llapis.
PROGRAMA
Es poden aconseguir grans resultats plàstics i
creatius a partir de tècniques molt senzilles. A
partir de la tècnica de dibuixar amb tisores que va
popularitzar el pintor francès Matisse, en aquest
taller experimental els alumnes treballaran en un
concepte per a desenvolupar i crear una petita carta
de colors i una col·lecció de tres estampats i un
posicional (imatge gràfica que es col·loca en un lloc
determinat de la peça). Els estampats són un recurs
creatiu i identitari emprat per la majoria de marques
actuals i permeten treballar de forma molt lliure
amb colors i gràfics.
Objectius:
L’alumne aprendrà que poden generar idees molt
atractives a partir de recursos molt senzills a l’abast
de tots. Descobrirà la importància de la investigació
i la interpretació de la recerca, al mateix temps que
coneixerà el procés creatiu d’un dissenyador de moda,
des de la generació de conceptes a l’elaboració de
l’estampat. La tècnica de collage li ensenyarà també
a abraçar l’error i la imperfecció com a recurs creatiu,
animant-lo a ser flexible, experimentar i deixar-se
portar per resultats inesperats..

WORKSHOPS
DISSENY
GRÀFIC
COM TREBALLA EL
DISSENYADOR GRÀFIC?
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de CFGS
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4, tisores, retoladors, regla.
Ordinadors amb connexió a Internet i amb el software
d’Adobe instal·lat (Photoshop, Il·lustrator), i projector.
PROGRAMA
El disseny gràfic és una activitat intel·lectual i creativa
que involucra essencialment la producció de solucions visuals a problemes de comunicació. Desenvolupar un projecte gràfic és realitzar un trajecte d’allò
més abstracte a allò més concret amb l’objectiu de
satisfer una necessitat de la manera més creativa i
innovadora possible.
El principal objectiu del taller és fer visible a l’estudiant la metodologia de treball d’un dissenyador gràfic
en les seves diferents etapes: encàrrec, recerca,
ideació i generació de conceptes, estratègia, desenvolupament i presentació del projecte. L’estudiant també
es familiaritzarà amb els diferents àmbits i perfils professionals de la disciplina.
Contingut:
Què és el disseny gràfic?
Principals funcions del disseny gràfic
Metodologia projectual del disseny gràfic
Àmbits i perfils professionals
Tendències

GRÀFIC
COM TRANSFORMAR
UNA IDEA EN UNA APP?
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4, retoladors i post-it.
Ordinadors amb connexió a Internet i amb el software
d’Adobe instal·lat (Illustrator), i projector.
PROGRAMA
Quantes aplicacions mòbils utilitzes?
Cada cop son més els usuaris que incorporen la
tecnologia mòbil en el seu dia a dia. El disseny
aplicacions s’ha convertit en un important camp
d’acció dels dissenyadors gràfics que han hagut
d’adaptar els principis bàsics del disseny a un nou
espai amb característiques pròpies.
El principal objectiu del taller és fer visible a
l’estudiant com es dissenyen les interfícies gràfiques
de les apps tenint en compte aspectes de planificació,
ideació, disseny i implementació. En aquest sentit, es
realitzarà un exercici pràctic per entendre com una
idea es pot transformar en una app.
Contingut:
Què és una app, com funciona i com es dissenya.
El disseny centrat en l’usuari.
Concepte, arquitectura, i disseny visual.
Tendències actuals.
Taller: idear una app i dissenyar els seus wireframes.

GRÀFIC
CREA LA TEVA PRÒPIA
TIPOGRAFIA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Requisits: Paper DIN A4 i retoladors.
Ordinadors amb connexió a Internet i amb el software
d’Adobe instal·lat (Photoshop, Illustrator), i projector.
PROGRAMA
Una de les tasques fonamentals d’un dissenyador
gràfic és la de transmetre idees a través de les
paraules escrites, no només pel seu significat sinó
també per la seva aparença. Allà on mirem descobrirem que vivim envoltats de tipografia i que el seu aspecte visual condiciona el missatge que es comunica.
El taller té l’objectiu de posar en coneixement els
aspectes essencials de la tipografia i comprendre el
procés de disseny a partir de la creació d’una tipografia per a un mateix.
Contingut:
Anatomia de la lletra.
Expressivitat de la tipografia.
Descriure’s a un mateix i crear manualment una
tipografia.
Plantejar-la gràficament en el nom i crear una imatge
d’identitat.

GRÀFIC
MARQUES QUE EXPLIQUEN
HISTÒRIES
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4 i retoladors.
Ordinadors amb connexió a Internet i amb el software
d’Adobe instal·lat (Photoshop, Illustrator), i projector.
PROGRAMA
Crear marques que expliquin històries és una manera
de diferenciar-se i crear una marca única que
connecti amb el seu públic d’una forma emocional.
L’Storytelling com a eina creativa dota al dissenyador
de la capacitat de crear els missatges que
reflecteixen la personalitat i els valors de la marca.
L’objectiu del taller és entendre com funciona
el procés d’elaboració d’una marca i veure com
s’apliquen les eines del storytelling en el seu disseny.
Els estudiants posaran en pràctica els coneixements
adquirits per dissenyar el seu propi logotip.
Contingut:
Storytelling per comunicar marca.
La personalitat de les marques.
Storytelling a les xarxes socials.
Disseny d’una identitat visual: anàlisi,
conceptualització i formalització.
Taller: Construir una historia de marca i dissenyar els
seus trets d’identitat.

WORKSHOPS
DISSENY
D’INTERIORS
COM TREBALLA
EL DISSENYADOR
D’INTERIORS?
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper format DIN A4, llapis, bolígrafs,
goma, tinta aquarel•la.
PROGRAMA
El dissenyador es dedica a la creació d’espais, ja
sigui un habitatge, un espai comercial o un espai
efímer (un estand per a una fira comercial o una
exposició temporal en un centre d’art). Aquest
taller té com a objectiu explicar, d’una manera
pràctica i col•laborativa, tot el procés de creació
d’un dissenyador d’interiors, des del moment que
rep l’encàrrec fins que dissenya i fa realitat el seu
projecte.
Objectius:
L’objectiu del taller és fer visible a l’estudiant la
metodologia de treball d’un dissenyador d’interiors
en les seves diferents etapes: lectura de briefing,
investigació, ideació i generació de conceptes,
desenvolupament del disseny, presentació del
projecte.
Continguts:
Per mitjà de l’ús d’un kit desenvolupat especialment
per al taller, l’estudiant participarà en l’execució d’un
projecte de disseny d’interiors, des de la realització de
l’encàrrec fins a la presentació del projecte al client.

INTERIORS
DISSENYA LA TEVA CADIRA:
UN VIATGE ASSEGUT PEL
PROCÉS CREATIU D’UN
DISSENYADOR!
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper format DIN A4, llapis, llapis de
colors, bolígrafs, retoladors, goma, regles, ordinadors
amb connexió a internet i amb impressora.
PROGRAMA
La cadira, com objecte de mobiliari, és un element
iconogràfic present en totes les cultures al llarg de la
història. L’objectiu és que l’alumne comprengui que el
disseny ha de respondre a una funció determinada i
a un tipus d’usuari, que no sempre és el mateix. Però
també del fet que un objecte té més que el component
funcional (l’acte de seure): en l’espai adquireix una
dimensió simbòlica que influencia el seu propi disseny
(el tro del rei com a símbol de poder i riquesa).
Objectius:
L’objectiu del programa és que l’alumne s’iniciï en
els principis bàsics de la metodologia del projecte,
el procés de desenvolupament d’una idea fins a la
realització física d’un objecte o espai.
Contingut:
En la primera part d’aquest workshop es farà una
petita presentació per a fer un viatge visual per les
civilitzacions al llarg de la història de la humanitat
amb la cadira i “l’ús de seure” com tema central.
En una segona part l’alumne haurà de dissenyar
una cadira per mitjà de dibuixos, maquetes, collages
d’imatges, etc. Contextualitzant el disseny i imaginant
un usuari per al producte, ja sigui històric o bé actual.

INTERIORS
LA CASA DELS
TEUS SOMNIS
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Nº màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Làmines de cartró, cola, cúters, tisores,
llapis, bolígrafs, regles metàl•liques. Es necessitaran
ordinadors amb connexió a internet.
PROGRAMA
Cadascú de nosaltres, en la nostra infància o joventut,
vam imaginar, com seria la casa dels nostres somnis:
la seva ubicació, les seves mides, com estaria
disposada en el seu interior o quins objectes la
poblarien. A través d’aquest taller, l’estudiant podrà
veure de quina forma el disseny expressa emocions i
un imaginari simbòlic.
Objectius:
L’objectiu del programa és que l’alumne, a partir
de la seva visió i experiència pròpia, senti la passió
per la generació d’idees pròpies i la capacitat que el
dissenyador d’interiors ha de tenir per a formalitzarles en espais reals.
Contingut:
Amb l’ús de làmines de cartró i cola els alumnes
podran explicar “la casa dels seus somnis”, per mitjà
de la construcció de maquetes.
A la finalització de la construcció de les maquetes els
alumnes hauran de presentar oralment el seu disseny.

WORKSHOPS
DISSENY DE
PRODUCTE
INVENTES O
DISSENYES?
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Aula amb projector, fulls DIN A2,
llapis de colors, retoladors de colors.
PROGRAMA
Moltes vegades als dissenyadors se’ls hi diu inventors.
Quina diferència hi ha? Els dos són creatius.
En aquest taller descobrirem que s’amaga dins el
cap d’un dissenyador i quines són les seves tècniques
creatives.
Objectius:
L’objectiu del programa és que l’estudiant conegui
noves eines per exercitar la seva creativitat com a
eina de generació d’idees noves.
Contingut:
El professor donarà exemples de processos creatius
aplicats per a la generació de productes i per mitjà
d’un exercici els alumnes els aplicaran en casos
particulars. Aquestes noves idees i conceptes es
compartiran a tota la classe.

PRODUCTE
CREAR UN MÓN NOU,
EL DISSENYADOR DE
PRODUCTE INDUSTRIAL
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Aula amb projector, fulls DIN A2,
llapis de colors, retoladors de colors.
PROGRAMA
El dissenyador es dedica a la creació d’objectes, ja
sigui una cadira, un cotxe o un telèfon. Aquest taller
té com a objectiu explicar, d’una manera pràctica i
col•laborativa, tot el procés de creació d’un dissenyador
de producte, des del moment que rep l’encàrrec fins
que dissenya i fa realitat el seu projecte.
Objectius:
L’objectiu del taller és fer visible a l’estudiant la
metodologia de treball d’un dissenyador de producte
en les seves diferents etapes: Lectura de briefing,
investigació, ideació i generació de conceptes,
desenvolupament del disseny, presentació del
projecte.
Contingut:
Per mitjà de l’ús d’un kit desenvolupat especialment
per al taller, l’estudiant participarà en l’execució d’un
projecte de disseny de producte, des de la realització
de l’encàrrec fins a la presentació del projecte al client.
Analitzar i relacionar conceptes aparentment
allunyats.
Propostes de solucions a partir de dibuixos.

PRODUCTE
QUÈ ÉS PRIMER QUAN
DISSENYEM OBJECTES, LA
FORMA O LA FUNCIÓ?
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Aula amb projector, fulls DIN A2,
llapis de colors, retoladors de colors, fulls per
dibuix, plastilina color neutre.
PROGRAMA
En aquest workshop veurem la relació forma/funció que
tenen els objectes. Per què tenen la forma que veiem?
Objectius:
Entendre la raó de les formes dels objectes. Entendre
el dibuix com a eina de comunicació i descobrir la visió
espacial a partir de la maqueta volumètrica.
Contingut:
Donar a conèixer com els objectes sorgeixen a partir
d’unes necessitats i funcions concretes. Explicar com es
representen els volums, generació de dibuixos i maquetes.
Explicar conceptes bàsics de dibuix de representació.

PRODUCTE
LA SOSTENIBILITAT I
L’ECODISSENY DELS
PRODUCTES
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 30 aprox.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Aula amb projector, fulls DIN A2,
llapis de colors, retoladors de colors, fulls per
dibuix, brics buits, tisores, clips, grapadora
i cordills.
PROGRAMA
Introducció a l’ecodisseny. Com es dissenya un
objecte? Aprendre a pensar de manera respectuosa
amb el medi ambient; pensar en el futur.
Objectius:
Conèixer els conceptes d’ecodisseny, sostenibilitat
relacionats amb el disseny de producte i els
conceptes de: reciclar, reutilitzar, reduir, repensar,
rebutjar, recuperar, reparar, etc.
Contingut:
Donar a conèixer els conceptes de sostenibilitat
aplicats al disseny de producte. Veure exemples de
projectes d’ecodisseny. Dissenyar nous productes a
partir de brics usats.

WORKSHOPS
DE FOTOGRAFIA
L’”ESTENOP”
I LA MÀGIA DE
LA FOTOGRAFIA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Tubs (o caixes) de diferents mesures de
cartó o plàstic opac, paper de forn o de calc, gomes,
cinta adhesiva, cinefoil negre, lent d’aproximació,
tisores, cúter, càmera digital.
PROGRAMA
El fotògraf capta una imatge de la realitat i la plasma
en un suport sensible, gràcies a l’acció de la llum,
utilitzant una càmera. En aquest taller descobrirem
la formació de la imatge: el que ocorre a l’interior de
la càmera quan la llum passa a través de la petita
obertura que anomenem “diafragma”.
Objectius
L’objectiu del taller és demostrar a l’alumne el
funcionament de la càmera fotogràfica en el seu
vessant òptic, visualitzant el cercle d’imatge que
es projecta en una pantalla semitransparent i
experimentant amb la distància d’enfocament i amb
diferents obertures de diafragma.
Continguts
Utilitzant materials bàsics i afegint un objectiu
rudimentari, construirem un prototip de visor
fotogràfic que ens permetrà experimentar amb els
aspectes òptics de la càmera fotogràfica. A més,
mitjançant l’ús d’una càmera digital, podrem realitzar
fotografies o vídeos del que veiem projectat a la
pantalla del nostre visor.

FOTOGRAFIA
EL MOODBOARD:
UNA PODEROSA
EINA CREATIVA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Papers A2, revistes, diaris, cinta adhesiva,
tisores, cúter, llapis de color, cola.
PROGRAMA
Quan fotografiem convertim les nostres idees i les
nostres emocions en una cosa visible. Fem visible
l’invisible. En fotografia, com a moderns alquimistes,
es fa servir el moodboard com a eina perquè aquesta
màgia prengui forma. Es tracta d’una representació
visual, a vegades tàctil, de les nostres idees, de
les nostres emocions y de les nostres intuïcions.
Aquesta eina ens guia en la creació de mons
imaginaris, reals, distòpics... de nous mons. Per què
utilitzem el moodboard? La resposta és simple: el
nostre cervell adora les imatges. En aquest taller
aprendrem, de manera pràctica i col·laborativa, a
crear el nostre propi moodboard.
Objectius
L’objectiu del taller és crear un moodboard que ens
ajudarà a plasmar les nostres idees a través
d’element visuals com a font d’inspiració per a dur a
terme projectes fotogràfics creatius.
Continguts:
Utilitzant materials bàsics com a retalls de revistes,
retallades de diaris, imatges d’arxiu, paraules, colors,
llapis, construirem un moodboard que serà la nostra
guia a l’hora de prendre imatges fotogràfiques.

FOTOGRAFIA
COM TREBALLA UN
FOTÒGRAF DE MODA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Papers A2, revistes, periòdics, cinta
adhesiva, tisores, cúter, llapis de color, cola.
PROGRAMA
La fotografia ha estat històricament utilitzada com un
mitjà per a influir en les persones i crear tendències.
Per aquesta raó les grans marques, quan la fotografia
es va fer accessible, van decidir d’utilitzar-la per a
impulsar la seva presència en el mercat. La fotografia
de moda no és només una model amb un meravellós
vestit, sinó que representa històries visuals, llocs
sorprenents, emocions o descobriments. El paper del
fotògraf de moda és escriure aquestes històries. En
aquest taller explicarem tot el procés creatiu d’un
fotògraf de moda, des de la interpretació del briefing a
la imatge final.
Objectius
L’objectiu del taller és fer visible el procés creatiu
d’un fotògraf de moda. Analitzarem, de manera
pràctica, totes les fases del procés des de la idea a la
presentació del projecte.
Continguts:
Els estudiants planifiquen un editorial de moda
mitjançant l’ús d’un kit desenvolupat específicament
per al taller.

FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA SENSE
CÀMERA
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Workshop: Gratuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Papers fotosensibles 10x15cm, change box,
aigua, vinagre, fixador kodak.
PROGRAMA
La idea de la fotografia neix segles abans de les
primeres càmeres. En el moment en què algú va
tenir el desig de fixar una imatge en un suport físic va
néixer la fotografia. Dos mil anys d’avanços tècnics
i tecnològics van servir perquè aquest desig es
convertís en una realitat. En aquest taller reviurem
l’epifania de la fotografia: una imatge d’una flor que
queda fixada en un paper.
Objectius
L’objectiu del taller és viure de manera experiencial la
màgia de la fotografia. Utilitzarem un objecte, un full
de paper fotogràfic, la llum.
Continguts:
Mitjançant l’ús d’un kit desenvolupat específicament
per al taller els estudiants crearan els seus propis
fotogrames: imatges fotogràfiques sense càmera.

WORKSHOPS
D’ANIMACIÓ I
VIDEOJOCS
DISSENYA EL TEU
PROPI DEMOGORGON
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Grartuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4 i llapis, Ordinador o Tauleta amb
connexió a Internet, un programari d’il·lustració com:Adobe Photoshop, Krita,Clip studioo sketchbook pro.

PROGRAMA
Totes les sèries de terror tenen alguna cosa en comú,
una figura fantàstica, un ésser diabòlic, un monstre d’un
altre planeta o interdimensional que ens causa pànic i al
mateix temps fa que ens sentim atrets per ell. Però com
es creen aquestes figures? Com es desenvolupa i es
dissenya un personatge d’aquestes característiques? Per
a resoldre aquests dubtes, agafarem com a referència
al Demogorgon de Stranger Things i analitzarem el
seu disseny i per què funciona. Una vegada analitzat,
desenvoluparem el nostre propi monstre basant-nos
en els conceptes que s’usen en les empreses de VFX a
l’hora de dissenyar criatures fantàstiques.

ANIMACIÓ
I VIDEOJOCS
CREACIÓ DE
PERSONATGES PER
A VIDEOJOCS
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Grartuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4 i llapis, Ordinador o Tauleta
amb connexió a Internet, un programari d’il·lustració com:
Adobe Photoshop, Krita, Clip studio o sketchbook pro.
PROGRAMA
Com es creen els personatges per a videojocs? Què és
allò que ens crida l’atenció d’ells?
Resoldrem tots aquests dubtes creant un workshop
en el qual analitzarem diferents personatges
entenent per què funcionen i quines característiques
tenen segons estils de joc. Una vegada entesos
els conceptes bàsics del disseny i les necessitats
que té un personatge per a jocs de mòbil, consola,
PC, shooters o RPG, crearem el nostre propi
personatge. Farem servir un sistema Random per a
generar el sexe, la plataforma i la professió i a partir
d’aquí simularem un encàrrec professional i veurem
els trucs gràfics que utilitza la indústria perquè un
personatge funcioni.

ANIMACIÓ
I VIDEOJOCS
COM CREAR UNA SÈRIE
D’ANIMACIÓ
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Grartuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4 i llapis, Ordinador o Tauleta
amb connexió a Internet.

PROGRAMA
En aquest workshop veurem com es creen les sèries
d’animació. Des de la idea a la seva projecció final
entendrem els processos de realització del guió fins
arribar a l’animació. Analitzarem els diferents països,
quines diferències hi ha i els motius. Entendrem la
diferència que hi ha entre crear una sèrie en 3D i una
altra en 2D. Veurem els festivals on es venen aquestes
sèries, la importància de les televisions públiques i
les noves plataformes de streaming i entendrem el
perquè creem targets d’edat a cada producte.
Aquest workshop serà un passeig pel món de les
sèries d’animació, on veurem projectes reals que ens
ajudaran a entendre i a analitzar com funciona aquest
magnífic món.

ANIMACIÓ
I VIDEOJOCS
DESENVOLUPA EL
TEU PROPI VIDEOJOC
FITXA TÈCNICA
Adreçat a: Alumnes de Batxillerat o CFGS.
Workshop: Grartuït.
Durada: 2 hores.
Modalitat: Online
Requisits: Paper DIN A4 i llapis, Ordinador o Tauleta
amb connexió a Internet, un programari d’il·lustració com:
Adobe Photoshop, Krita, Clip studio o sketchbook pro.
PROGRAMA
Desenvoluparem el projecte d’un videojoc, un joc de
plataformes en 2 dimensions. Analitzarem el sector,
els jocs existents i crearem des de l’apartat gràfic al
disseny UIX del joc. Crearem els nivells i el disseny de
jugabilitat. Tot el workshop està enfocat a la creació
d’un projecte sobre paper per a aprendre a dissenyar
els paràmetres d’un joc de plataformes seguint una
guia i acompanyat d’un professional que ens explicarà
i tutoritzarà en tot moment.

PREMI LCI BARCELONA
AL MILLOR TREBALL
DE RECERCA DE
BATXILLERAT
Amb l’objectiu de promoure les vocacions vinculades
al món del disseny, la innovació i fer aflorar el talent
creatiu dels estudiants, l’Escola atorga el Premi LCI
Barcelona al Millor Treball de Recerca de Batxillerat.
ADREÇAT A
En el concurs poden participar estudiants de centres
públics, privats i concertats de Catalunya que
ofereixin Batxillerat. I concretament l’alumnat que
realitzi un Treball de Recerca vinculat a les àrees de
formació de LCI Barcelona.
TEMÀTIQUES D’INTERÈS
Les temàtiques d’interès de LCI Barcelona són totes
aquelles vinculades a les següents àrees creatives:

•
•
•
•
•
•
•

Disseny de Moda
Disseny Gràfic
Disseny d’Interiors
Disseny de Producte Industrial o de Serveis
Animació i Videojocs
Fotografia
Innovació i creativitat

DOTACIÓ DEL PREMI
Premi per l’alumne/a
L’alumne/a guanyador/a i els/les dos finalistes seran
dotats amb diferents premis amb un valor total de
3.000€. Per al primer premi es podrà escollir entre
un ordinador iMAC de 27 polsades (2.100€) i un iPad
Air (650€) o destinar els diners al desenvolupament
del projecte o una causa social. Per al segon i
tercer premi es podrà escollir entre una càmera
Polaroid (125€ cadascuna) o destinar els diners al
desenvolupament del projecte o una causa social.

Premi pel centre educatiu
El centre educatiu al qual pertanyi l’alumne/a
guanyador serà premiat amb un lot de llibres, valorat
en 200 euros, de l’Editorial Gustavo Gili. El centre
educatiu decidirà els materials que conformaran el lot.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
El jurat avaluarà els projectes en funció dels
següents criteris:

•

Aspectes formals: estructura de la recerca,
correcció lingüística i estilística i referències
bibliogràfiques.

•

Rellevància del tema escollit: original, creatiu
i útil (contribució de la investigació en l’àmbit del
disseny, la innovació i la sostenibilitat).

•

Plantejament del problema, objectius
i hipòtesi de la recerca

•
•

Fonamentació teòrica

•

Resultats i conclusions obtingudes: coherència,
rigor i grau d’aprofundiment en els resultats obtinguts.

Disseny de la recerca: mètode, mostra,
metodologia, instruments, procediment...

PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El lliurament es realitzarà a través del següent
formulari en línia:
bit.ly/Premi-Millor-Treball-Recerca

FORMULARI
D’INSCRIPCIÓ A LES
ACTIVITATS
Per a sol·licitar les activitats, empleneu el següent
formulari:

bit.ly/Tallers-Online-LCI-Barcelona
La realització de les activitats en les dates
sol·licitades per part del centre, està subjecta a la
disponibilitat dels docents.
Per a qualsevol aclariment sobre el contingut de les
activitats, metodologia de treball, etc., podeu trucar
al 93 737 71 65 o enviar un email a ldiaz@dep.net.

www.lcibarcelona.com

