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Actualment s’ofereixen els cicles formatius de grau mitjà següents, que permeten obtenir el 
títol de tècnic en:

*Nous cicles de grau mitjà

Art floral: Disseny en floristeria 

Arts aplicades al llibre: Disseny en serigrafia artística

Arts aplicades a la indumentària: Disseny en artesania en complements de cuir

Arts aplicades al mur: Disseny en revestiments murals 

Arts aplicades de l’escultura: Disseny en reproduccions artístiques en fusta*
 Disseny en forja artística*
 Disseny en reproduccions artístiques en pedra*

Ceràmica artística: Disseny en decoració ceràmica
 Disseny en terrisseria

Comunicació gràfica i audiovisual: Assistent al producte gràfic imprès
 Assistent al producte gràfic interactiu

Escultura: Disseny en forja artística
 Disseny en reproduccions artístiques en fusta
 Disseny en reproduccions artístiques en pedra

Esmalts artístics: Disseny en esmaltatge sobre metalls

Joieria d’art: Disseny en procediments de joieria artística 


