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IDENTIFICACIÓ      
 

Regidoria 

Educació i Formació  

Escola Municipal d’Art i Disseny, EMAD 

 

 

INTRODUCCIÓ 
     

Àrea 

Serveis a les Persones 

   

L’EMAD, escola Municipal d'Art i disseny és una escola que imparteix cicles 

formatius reglats d’arts plàstiques i disseny, monogràfics artístics per a adults i tallers 

d’infants d’expressió plàstica. També ofereix els cursos preparatoris de la part 

específica de la prova d’accés als cicles formatius. Va ser creada l’any 1989. Són més 

de trenta anys de treball continuat al servei de la formació artística i de la cultura 

Basa l’aprenentatge en el procés creatiu i en el desenvolupament de les habilitats 

pròpies de cadascú, adequant les estratègies als diferents públics segons el serveis. 

En el marc dels estudis reglats forma als alumnes perquè siguin professionals 

polivalents amb capacitat d’aprenentatge continu i amb iniciativa per afrontar el món 

laboral contextualitzat en el sector del disseny. 

En tot els seus àmbits vetlla  per les necessitats expressives i pedagògiques de les 

diferents etapes educatives en que treballa. Recull amb l’oferta de  monogràfics 

artístics i tallers d’infants les inquietuds artístico-plàstiques del municipi, poble amb 

un patrimoni arquitectònic i tradició artística important, sensibilitzat vers les Arts 

Plàstiques, els Oficis Artístics i el Disseny.   

Els projectes de l’escola passen actualment per mantenir un nivell de qualitat màxima 

en la seva oferta de cursos tant en els cicles formatius professionals con en els tallers i 

monogràfics, amb flexibilitat per adaptar-se a les demandes del mercat laboral i 

interessos de la població. 

Ofereix a la ciutadania un espai  formatiu en l’àmbit de la professionalització en els 

sectors del disseny i de l’aprenentatge i el gaudi de l'art en general. 

 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 
 

 

Formació professionalitzadora/Estudis reglats 

Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny  

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM)  

 Assistència al producte gràfic interactiu  

 Creació d’Objecte i Moble 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)  

 2 x 3 de Disseny Gràfic 

 Gràfica interactiva 

 Gràfica Publicitària.  
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PFI- PIP - Pla iniciació professional Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació 

de mobles 

 

Curs de preparació de la part especifica de les proves d’accés per als cicles 

d’arts plàstiques i disseny   

  

Tallers i monogràfics 

 Dibuix i pintura 

 Torn  

 Ceràmica i modelatge 

 Tècniques pictòriques i gràfiques 

 Tècniques d’estampació 

 Tallers artístics d’infants i joves   

  

Recursos educatius 

Tallers per a centres de primària del municipi en els àmbits de la creativitat i les arts 

visuals. 

 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
 

Tots els tràmits que es poden realitzar a l’EMAD es poden consultar a 

www.lagarriga.cat i a www.emad.lagarriga.cat, així com a la secretaria del centre on 

es disposa de la documentació necessària per a la seva tramitació i dels canals pels 

quals es pot fer cada tràmit tant presencial com telemàticament. 

 

 

COMPROMISOS 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 
 

Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal  

de la legislatura 2019-2023. 
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 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 
 

Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal  

de la legislatura 2019-2023.  

 

ON SOM? 
 

Adreça: C / Negociant,79 

Telèfon: 938605990 

Correu-e genèric: emad@ajlagarriga.cat 

Horari: El centre és obert de 8 a 21:30 

L'horari de secretaria és: matins de 9 a 14 h i tarda de dimecres de 15  a 18 h 

 

RESPONSABLES  
 

Responsable polític: Meritxell Catalan  

Correu-e: mcatalan@ajlagarriga.cat  

  

Cap d’Àrea: Beatriz Pérez Simal  

Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat  

  

Responsable tècnic/a: Elisabet Serra Aloy (directora)  

Correu-e: bserra@ajlagarriga.cat  

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
 

 

 

 

Data realització  

Març de 2020 

 


