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permès conèixer, de primera mà, les demandes 
formatives i la seva constant evolució, així com 
l’oportunitat d’oferir als nostres alumnes un 
primer contacte professional per adquirir les 
habilitats i coneixements imprescindibles per al 
seu desenvolupament professional.

Any rere any, els alumnes de l’Escola Superior 
de Disseny i Moda Felicidad Duce obtenen 
nombrosos reconeixements en Concursos 
Nacionals i Internacionals, i després de l’ obtenció 
de la Carta Universitària Erasmus al juny de 2007, 
ja són molts els alumnes que complementen els 
seus estudis en Universitats europees.

Hem preparat aquest Programa General 
d’Activitats per a Centres Educatius,  amb la 
il·lusió de recolzar, en el que puguem, la vostra 
tasca formativa i orientadora. 

Desitgem que les iniciatives que us presentem 
siguin del vostre interès i us resultin útils.

Ben cordialment, 

Eduard Prats
Director General

Benvolguts amics i amigues

L’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce és una Escola privada, autoritzada pel 
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC 4185 - 29.07.2004) que 
imparteix estudis de GRAU EN DISSENY DE 
MODA, adaptats al nou Espai Europeu d´Educació 
Superior. 

Amb més de 80 anys d’experiència com a Centre 
d’Ensenyament, el nostre objectiu és oferir 
als nostres alumnes programes de qualitat i 
reconegut prestigi per a la seva formació com 
professionals del món de la moda.

La nostra cultura corporativa s’aferma en un 
conjunt de valors, aptituds i habilitats, individuals 
i col·lectives, que donen forma i personalitat 
a la manera d’ actuar de l’Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce en el seu entorn 
competitiu, per a seguir liderant la formació de 
professionals en aquest sector.

L’equip de professionals que imparteixen classes 
a l’Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce és una de les claus que asseguren la qualitat 
dels nostres programes, tenint molt present que 
les empreses ens exigeixen que la formació sigui 
eminentment pràctica.

Actualment tenim signats acords de col·laboració 
amb les empreses i institucions més representatives 
de la indústria de la Moda. Gràcies a aquests 
acords s’han creat vincles directes que ens han 

PRESENTACIÓÍNDEX
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En un moment en què cada Centre té una oferta 
pròpia de GRAUS, es fa necessari actualitzar 
l’orientació que el professorat dóna als seus 
estudiants. 

L’objectiu d’aquesta segona trobada és donar 
a conèixer el GRAU EN DISSENY DE MODA que 
s’imparteix en la nostra Escola i presentar els 
continguts i la metodologia docent d’aquest 
nou pla d’estudis iniciat en el curs acadèmic 
2010/2011.

Creiem que d’aquesta forma es proporcionarà 
una informació molt valuosa al professorat, que 
ha d’orientar i ajudar als seus alumnes a triar 
estudis de grau i preparar-los per a nous reptes. 

Aquesta trobada també serveix per fer la 
presentació de les activitats per a alumnes de 
Batxillerat i CFGS, que al llarg del curs acadèmic 
2011-2012 es desenvoluparan i que es troben 
materialitzades en aquest PROGRAMA GENERAL 
D’ACTIVITATS PER A CENTRES EDUCATIUS. 
 

 

1.  TROBADA INFORMATIVA PER A CENTRES EDUCATIUS
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ADREÇAT A

Programa d’orientació adreçat a professionals que 
desenvolupen la seva tasca en Centres Educatius:

• Directors. 
• Caps d’estudi.
• Orientadors.
• I en general, a tot el professorat que tingui 

interès en participar.

Màxim tres persones per Centre Educatiu. 
Places limitades. Activitat gratuïta. 

ORDRE DEL DIA

11.30h Recepció dels assistents.
11.45h Benvinguda i presentació.
12.00h Presentació dels estudis de GRAU EN 

DISSENY DE MODA i del Programa 
General d’Activitats.

12.30h Conferència.
EL PODER DE LA IMATGE (Històries 
i Reflexions).“La moda neix d’una 
profunda necessitat de l’home de 
generar un canvi”.
Sr. Daniel Louzao. Professor Nacional 
de Dibuix i Pintura. Expert en Història 
de la Indumentària, Sociologia de la 
Moda, Arts Visuals i Escèniques.

14.00h Dinar.
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“La moda ha estat a través dels anys la resposta 
immediata que retratava a tota una societat; de 
vegades a través de la veritat, d’altres camuflada 
en la màscara de la mentida.

Durant el Segle XX l’Alta Costura i els grans 
avantguardistes van ser indicadors de l’estètica 
d’aquesta societat.

El Segle XXI reflecteix altres necessitats que se 
centren en la diversitat i les noves tendències de 
les sub-cultures juvenils.

Nous paradigmes que esbossen un híbrid en el 
disseny contemporani i el poder dels mitjans que 
limiten el gust.”

Ponent: Sr. Daniel Louzao. Professor Nacional 
de Dibuix i Pintura. Expert en Història de la 
Indumentària, Sociologia de la Moda, Arts Visuals 
i Escèniques.

DATA I HORARI

9 de novembre de 2011, de les 11.30 a les 16.00 
hores. 
Places limitades. Activitat gratuïta. 
Dinar.   

LLOC D’IMPARTICIÓ

En les instal·lacions de l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. Carrer Guillem 
Tell, 47, de Barcelona. 

CONFÈRENCIA
EL PODER DE LA IMATGE (Històries i Reflexions)

“La moda neix d’una profunda necessitat de l’home de generar un canvi”

2.  ACTIVITATS ORIENTADORES I FORMATIVES 
PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I CFGS



5

CONFÈRENCIA
EL PODER DE LA IMATGE (Històries i Reflexions)

“La moda neix d’una profunda necessitat de l’home de generar un canvi”

2.  ACTIVITATS ORIENTADORES I FORMATIVES 
PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I CFGS
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Des del Departament d’Admissions, en què 
realitzem la tasca de recolzament en Orientació 
Professional, som conscients de la importància en 
la definició del paper universitari i/o professional 
(futur) al que s’enfronten els alumnes en aquesta 
etapa.

Amb l’objectiu de proporcionar als assistents un 
descobriment progressiu dels estudis de GRAU 
EN DISSENY DE MODA i de facilitar-los la seva 
posterior elecció, hem organitzat unes activitats 
(que inclouen workshops) per als alumnes de 
batxillerat i de CFGS. 

Amb aquestes activitats volem ajudar a l’alumne 
en la pressa de decisió sobre en quin escenari 
professional desitja desenvolupar el seu futur, 
i quin és el més adequat en funció de les seves 
aptituds i capacitats. 

Les activitats són gratuïtes i es realitzaran en 
l´Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce en els mesos de gener, febrer, març, abril 
i maig,  en les dades establertes. La durada de 
l’activitat serà de 3-4 hores aproximadament i el 
nombre màxim d’alumnes per activitat de 35. 

En el cas que el Centre ho requereixi, s’estudiarà 
l’opció de trasllats en autocars des del Centre de 
Batxillerat/CFGS fins a la nostra Escola. Aquests 
trasllats estan supeditats a un número mínim de 
participants (30) i a un màxim de km de distància 
(150 km).

Per a participar en aquestes activitats, haureu de 
complimentar i enviar per e-mail o per fax, la fitxa 
d’inscripció que trobareu al final d’aquest dossier. 

Per a qualsevol aclariment sobre el contingut 
de l’activitat, metodologia de treball, etc., us 
informarem en el telèfon 93 237 27 40. Demaneu 
per la Rosa López, Directora del Departament 
d´Admissions. 

Relació dels workshops que inclouen les activitats 
orientadores/formatives: 

• Trend Flash

• Book de disseny de moda fotogràfic

• Estampació directe amb objectes i vegetals 

• Reciclatge d’una samarreta tenyint-la amb 
Tye-dye o Shibori

• Construcció d’un objecte simbòlic de vestuari

• Collage: Il·lustració de figurins a través d’una 
composició creativa

ACTIVITATS ORIENTADORES I FORMATIVES 
PER A ALUMNES DE BATXILLERAT I CFGS
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FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició: L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig. 
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

En aquest workshop s’oferiran els instruments i 
les eines per a la recerca de tendències de moda 
actuals. 

S’analitzaran les principals tendències de moda 
per elaborar, mitjançat el programa Flash 
d’ordinador o un manual, un muntatge d’imatges 
fotogràfiques. 

Un cop elaborat aprendran a realitzar l’anomenada 
“carta de color” de cadascuna de les tendències 
de moda.

Al finalitzar, els alumnes presentaran els seus 
treballs.

* En aquest workshop es requereix treballar amb ordinadors (PC/

MAC).

HORARI
09.30- 10.00h Arribada a l’Escola Superior de 

Disseny i Moda Felicidad Duce. 
10.00- 11.00h Presentació dels estudis de GRAU 

EN DISSENY DE MODA.
11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Trend Flash. 
14.00h Acomiadament.

2.1  WORKSHOP: 
Trend Flash
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FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. Màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició:  L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.  
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

• Aplicar i analitzar com treballar una “mini 
col·lecció” per colorit, teixits i estampats.

• Analitzar les tendències del moment.
• Recerca per Internet d’imatges per captar 

la idea de la tendència, visitant pàgines de 
marques de moda capdavanteres.

• Muntatge, amb fotografies descarregades, 
de la “mini col·lecció” sobre un panell de 
tendències.

• Comprovar que les peces escollides segueixen 
la línia de tendències i que el muntatge de la 
col·lecció és conforme a aquestes.

L’objectiu d’aquest programa és que l’alumne 
aprengui a realitzar un workshop book de disseny 
fotogràfic.

* En aquest workshop es requereix treballar amb ordinadors (PC/

MAC).

 

HORARI

09.30- 10.00h Arribada a l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. 

10.00- 11.00h Presentació dels estudis de GRAU 
EN DISSENY DE MODA.

11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Book de disseny de 

moda fotogràfic. 
14.00h Acomiadament.

2.2  WORKSHOP: 
Book de disseny de moda fotogràfic
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FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. Màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició: L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.  
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

Taller experimental que té com a finalitat la creació 
d’un estampat aplicat en una samarreta, a través 
d’objectes i elements quotidians que usualment 
no pensaríem que poden servir per estampar.

Utilitzarem cartró ondulat, taps de suro, corda, 
escuradents, esponges, fregalls, pinces d’estendre 
la roba i verdures de temporada com poden ser 
carxofes, alls, cebes, xampinyons, cabdells o 
enciams, col llombarda i fulles d’arbres.

Per fer aquest workshop, l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce proporcionarà a 
l’alumne un tros de teixit per fer proves inicials, així 
com els objectes per fer l’estampat i les pintures. 
Però, seria interessant que cada alumne portés:
• 1 samarreta, preferiblement blanca o de color 

molt clar.

HORARI

09.30- 10.00h Arribada a l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. 

10.00- 11.00h Presentació dels estudis de 
GRAU EN DISSENY DE MODA.

11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Estampació directa 

amb objectes i vegetals.   
14.00h Acomiadament.

2.3  WORKSHOP: 
Estampació directa amb objectes i vegetals
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FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. Màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició: L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.  
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

Taller experimental de tintura que té com a 
finalitat iniciar-se i conèixer alguns dels nusos, 
plegats i lligats que s’utilitzen en aquesta tècnica 
per crear diferents efectes de color en les peces 
de roba. L’alumne podrà crear una peça única i 
personalitzada.

Per fer aquest workshop, l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce proporcionarà a 
l’alumne gomes elàstiques, cordill, pinces, tints en 
fred tipus Dylon, guants, … Però, és imprescindible 
que l’alumne porti 1 o 2 samarretes blanques 
o de colors clars (poden ser samarretes velles). 
És important que les samarretes siguin de cotó, 
perquè si són acríliques no es tenyeixen. 

 

HORARI

09.30- 10.00h Arribada a l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. 

10.00- 11.00h Presentació dels estudis de GRAU 
EN DISSENY DE MODA.

11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Reciclatge d’una 

samarreta tenyint-la amb Tye-dye 
o Shibori. 

14.00h Acomiadament.

2.4  WORKSHOP: 
Reciclatge d’una samarreta tenyint-la amb Tye-dye o Shibori
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FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. Màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició: L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig. 
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

Abans de la realització de l’exercici es farà una 
breu introducció sobre una pel·lícula coneguda i 
amb un gran nivell de vestuari i imatge.

Després es realitzarà un objecte que sintetitza 
l’esperit de l’època, el personatge, l’estètica, etc. 

Aquest objecte ha de servir com a vestuari (podrà 
ser un tocat, una màscara, un complement...).

HORARI

09.30- 10.00h Arribada a l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. 

10.00- 11.00h Presentació dels estudis de GRAU 
EN DISSENY DE MODA.

11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Construcció d’un 

objecte simbòlic de vestuari. 
14.00h Acomiadament.

2.5  WORKSHOP: 
Construcció d’un objecte simbòlic de vestuari



12

FITXA TÈCNICA

Adreçat a: Alumnes de Batxillerat i/o CFGS.
Activitat/workshop: Gratuït.
Núm. Màxim d’alumnes per activitat: 35 aprox.
Lloc: Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad 
Duce. Carrer Guillem Tell, 47, de Barcelona. 
Períodes d´impartició: L’activitat es desenvoluparà 
els mesos de gener, febrer, març, abril i maig.  
Veure formulari d’inscripció (pàgina 19). 

PROGRAMA

Taller teòric-pràctic fonamentat en els següents 
objectius:

• Iniciar conceptualment en el coneixement de 
la il.lustració en disseny de moda (coneixement 
teòric).

• Introduir a l’alumne en un fet creatiu 
mitjançant la tècnica del collage aplicada a la 
realització de figurins (taller pràctic).

 

HORARI

09.30- 10.00h Arribada a l´Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. 

10.00- 11.00h Presentació dels estudis de GRAU 
EN DISSENY DE MODA.

11.00- 11.30h Esmorzar.
11.30- 14.00h Workshop: Collage: Il·lustració de 

figurins a través d’una composició 
creativa.

14.00h Acomiadament.

2.6  WORKSHOP: 
Collage: Il·lustració de figurins a través d’una composició creativa
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3.  PRESENTACIÓ EN EL CENTRES EDUCATIUS DELS 
ESTUDIS DE GRAU EN DISSENY DE MODA
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Els estudis de GRAU EN DISSENY DE MODA tenen 
com objectiu general la formació qualificada de 
dissenyadors capaços de comprendre, definir 
i optimitzar els productes i serveis del disseny 
en els seus diferents àmbits, dominar els 
coneixements científics, tecnològics i artístics i els 
mètodes i procediments associats a ells, així com 
generar valors de significació artística i cultural 
en resposta als canvis socials i tecnològics que es 
vagin produint.

El perfil del dissenyador correspon al d’un 
professional capaç de concebre, fonamentar 
i documentar un procés creatiu a través del 
domini dels principis teòrics i pràctics del disseny 
i de la metodologia projectual, capaç d’integrar 
els diversos llenguatges artístics, les tècniques 
i les tecnologies en la correcta materialització 
de missatges, ambients i productes artística i 
culturalment significatius.

Aquests estudis tenen una durada de quatre 
cursos acadèmics, de 60 crèdits ECTS cadascun, 
amb un total de 240 crèdits ECTS, d’acord amb el 
sistema europeu de transferència de crèdits.

Els alumnes podran sol·licitar la realització 
d’Intercanvis amb Universitats i Escoles 
Europees a través del PROGRAMA ERASMUS. 
I també podran sol·licitar Beques d´Ajuda 
Oficials (generals i de mobilitat) en el Ministeri 
d´Educació.

PROGRAMA 
Presentació dels estudis de GRAU EN DISSENY DE MODA
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Els estudis de grau dels ensenyaments artístics 
superiors de disseny es regulen pel Real Decreto 
633/2010, de 14 de mayo del Ministerio de 
Educación. Les vies d’accés són les següents:

 ↘ Estar en possessió del títol de batxillerat (o 
equivalent o haver superat la prova d’accés a 
la universitat per a majors de vint-i-cinc anys) 
i superar una prova específica d’accés en la 
que es valoraran els coneixements, habilitats 
i aptituds necessaris per a cursar aquests 
estudis. 

Els majors de 19 anys que no posseeixin la titulació 
requerida, per accedir als estudis de grau hauran de superar 
dues proves d’accés:
• una primera prova en la que hauran d’acreditar 

que posseeixen la maduresa suficient en relació als 
objectius del batxillerat, 

• i en el cas de superar aquesta primera prova, hauran de 
realitzar també la prova específica d’accés.

Tindran accés directe a aquests estudis qui estigui en 
possessió d’algun dels següents títols: 
A. Títol superior d’Arts Plàstiques o Grau equivalent o 

Graduat/da en Arts Plàstiques, 

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

En resum, es tracta d’una titulació amb una clara 
orientació professionalitzadora, dissenyada per 
a formar professionals altament capacitats, que 
garanteixi la seva inserció laboral. Els detalls del 
nostre Pla d´Estudis el podeu trobar a l’apartat 
de Formació Acadèmica del nostre web –www.
fdmoda.com. No obstant, també podeu ampliar 

la informació per correu electrònic, a través d’una 
conversa personal o fent una presentació als 
estudiants del vostre Centre. 

DATES I HORARIS

El centre educatiu pot decidir la data i hora 
d’impartició.
La durada de la presentació serà d’una hora 
aproximadament.

LLOC D’IMPARTICIÓ
En el centre Educatiu. 
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Amb l’objectiu de facilitar l’accés als estudis de 
GRAU EN DISSENY DE MODA, l’Escola Superior 
de Disseny i Moda Felicidad Duce té previst 
tornar a fer Jornades d’Orientació a les Proves 
Específiques d’Accés.

Aquestes Jornades d´Orientació  que es faran el 
mes de juny de 2012, els alumnes rebran, per 
part del professorat de l´Escola, informació sobre 
els continguts de les proves d’accés, i així poder 
resoldre tots aquells dubtes i inquietuds que 
puguin tenir. 

En aquests moments no disposem dels continguts 
de les proves d’accés pel proper curs acadèmic 
2012/2013, però tan aviat ens sigui possible us ho 
farem arribar, així com les dates de pre-inscripció 
a les proves, i les dates de realització.  

  

         

4.  JORNADES D’ORIENTACIÓ A LES PROVES ESPECÍFIQUES
D’ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU EN DISSENY DE MODA
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4.  JORNADES D’ORIENTACIÓ A LES PROVES ESPECÍFIQUES
D’ACCÉS ALS ESTUDIS DE GRAU EN DISSENY DE MODA

ADREÇAT A

Totes aquelles persones pre-inscrites a l’Escola 
Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce per 
cursar els estudis de Grau en Disseny de Moda el 
proper curs acadèmic 2012/2013.

DATA I HORARI

Està previst impartir aquestes Jornades 
d’Orientació a les Proves d’Accés el mes de juny 
de 2012. Places limitades.

LLOC D’IMPARTICIÓ

En les instal·lacions de l’Escola Superior de 
Disseny i Moda Felicidad Duce. Carrer Guillem 
Tell, 47, de Barcelona. 

És imprescindible confirmar l’assistència enviant 
un e-mail al Departament d’Admissions de 
l’Escola (aromera@fdmoda.com Anna Romera) o 
bé trucant per telèfon al  93 237 27 40.
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5.   FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS



FORMULARI D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS 2011-2012

¨ Workshop: Trend Flash
¨ Workshop: Book de disseny de moda fotogràfic
¨ Workshop: Estampació directa amb objectes i vegetals 
¨ Workshop: Reciclatge d’una samarreta tenyint-la amb Tye-dye o Shibori
¨ Workshop: Construcció d’un objecte simbòlic de vestuari
¨ Workshop: Collage: Il·lustració de figurins a través d’una composició creativa

CURS:    ¨ 1º BATX  ¨ 2º BATX  ¨ FP/CFGS  

CENTRE_______________________________________________________
ADREÇA____________________________________________________

POBLACIÓ ____________________PROVINCIA______________________

CODI POSTAL_________________TEL.____________________________

E-MAIL________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTE__________________________________________

CÀRREC________________________________________________________

Si desitgeu que el vostre Centre participi en una de les activitats, indiqueu-nos per ordre de preferència, les opcions 
triades després de consultar el calendari que us mostrem a continuació (els dies no disponibles apareixen ombrejats):

GENER 2012 FEBRER 2012 MARÇ 2012 ABRIL 2012
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
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dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
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OPCIÓ A OPCIÓ B OPCIÓ C

Mes Mes Mes

Dia Dia Dia

Nombre d’alumnes aproximat que participarà en la sessió*________________
Aquesta activitat es farà en les instal·lacions de l´Escola Superior de Disseny i Moda Felicidad Duce

¨ Presentació dels estudis de GRAU EN DISSENY DE MODA 

En el vostre Centre:     

Mes____________________________Dia____________________________

Nombre d’alumnes aproximat que participarà en la sessió*________________

* Per poder realitzar aquestes activitats en òptimes condicions, s’aconsella un màxim de 35 alumnes per sessió (excepte en la Presentació dels estudis 
de GRAU EN DISSENY DE MODA en els Centres Educatius).

Per favor, envieu-nos aquesta sol·licitud per fax 93 237 27 89 o per e-mail a la María Portero mportero@fdmoda.com, i 
ens posarem en contacte amb vosaltres en breu.



ÍNDEX

Guillem Tell, 47 - 08006 Barcelona
Tel.: 93 237 27 40
Fax: 93 237 27 89
e-mail: fdmoda@fdmoda.com

Autobús: 16, 17, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 87 y 92

Ferrocarril: Pça. Molina - Sant Gervasi

Metro: Fontana (L3) 


