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DESCRIPCIÓ DEL POSTGRAU
Una de les especialitats en el món del disseny de moda
amb més projecció és el de bany, llenceria i activewear
/ homewear, que ens vesteixen totes les hores del dia
seguint les tendències, en qualsevol lloc que ens trobem, en un món globalitzat.
Aquests estudis capaciten per realitzar col·leccions tenint en compte les seves característiques específiques,
tant pel que fa a la creació com a altres processos.
Dirigit a:
Graduats en disseny de moda i estilisme, producte, interiors o gràfic, product managers, arquitectes, enginyers i professionals del
camp de la moda, tècnics superiors en assessoria d’imatge, estilisme, gràfic, màrqueting i altres cicles superiors afins, interessats
en introduir-se i especialitzar-se en les disciplines del procés de
creació d’aquest tipus de col·leccions i donar resposta a la demanda de les empreses.

OBJECTIUS
En l’àmbit dels processos específics imprescindibles per a la realització de col·leccions, cal conèixer
les tècniques i habilitats que col·laborin al desenvolupament de productes creatius i comercials en
l’univers bany, íntim i home/activewear.
Conèixer les tendències actuals i investigar les de
futur. Crear dissenys, realitzar prototips i coordinar
col·leccions.
SORTIDES PROFESSIONALS
· Dissenyador de moda especialista en bany i llenceria, homewear, nightwear i activewear.
· Estilista de l’especialitat
· Director creatiu en màrques d’íntim i bany
· Product manager

FITXA
Crèdits
El programa complet consta de 30 crèdits ECTS.
Direcció Postgraus Moda
Núria Mora

Postgrau en Disseny de Bany, Íntim i Home/Activewear

Període Lectiu – Edició Primavera: 18 de març de 2018
a 14 de juny de 2018

Descomptes promocionals
a) 20% de descompte en la matriculació del Màster de Disseny de Moda (2 postgraus).

Lloc d’impartició
EATM, Escola d’Arts i Tècniques de la Moda / Passeig de
Gràcia 114 pral. (Barcelona)

b) 10% de descompte als alumnes d’ESDi.

Titulació
Postgrado en Disseny de bany, íntim i Home/Activewear
(Títol avalat per ESDi)

c) Els graduats en Disseny de Moda (de qualsevol universitat)
es podràn matricular del postgrau en Disseny de Moda (si volen el títol de Màster) amb la convalidació de les matèries que
corresponguin.

Horari
Dilluns, dimarts i dijous de 18:30 a 21:45
Modalitat
Presencial.
Idioma
La llengua oficial d’impartició del postgrau es en castellà.
Accés
Accés a través d’una titulació universitària, cicles formatius
de grau superior o a través d’experiència laboral de 2 anys
en una professió vinculada al món de la moda.
Preu
3,450 €

BRAND PARTNER
Andrés Sardà
DIRECTORA
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROFESSORAT EXPERT
Núria Sardà

Directora creativa de Andrés Sardà

Belén Lurruy - Guillermina Baeza
Rosario Puñales
Jordi Terrer
Sylvia Calvo
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROGRAMA ACADÈMIC
Mòdul professional 02: Creació de col·leccions de bany per
a dona, home, infantil i premamà (6 ECTS)

Mòdul professional 01: Coneixement general
de l’àmbit moda (3 ECTS)
Tendències segle XIX i XX. El sistema moda: recerca,
creació tècniques i processos. Mercat de la moda:
pret à porter dona i home, infantil i premamà, núvies
i alta costura, bany i llenceria, calçat i complements.
Anàlisi de marques i dissenyadors. Plataformes de
promoció de la moda: estructura i organització d’una
passarel·la.

· Història de la llenceria, cotilleria i el bany
· Icones, cultura, art.
· Concepte de marca: estudi de mercat i target. Preus.
· Investigació creativa i de tendències. Estudi de les formes existents
i colors bàsics.
· Creació i disseny. Concepte i estructura de col·lecció. Moodboards
i sketchboards.
· Teixits i materials específics per a bany. Folres. Fornitures, copes,
motlles.
· Beachwear i swimwear (banyadors funcionals per nadar)
· Color, textures i estampats / brodats.
· Fitxes tècniques.
· Patronatge i prototips basats en una base existent per a un perfecte
fitting. Extreure patrons de peces existents, fotos o dibuixos.
· Escalats
· Tall i confecció de prototip
· Fitting i retocs.

Mòdul professional 03: Creació de Col·leccions de llenceria i cotilleria (5 ECTS)

Mòdul professional 04: Creació de col·leccions per
homewear, nightwear i activewear (5 ECTS)

· Concepte de marca: estudi de mercat i target. Preus.
· Investigació creativa i de tendències.
· Creació i disseny. Concepte de col·lecció. Moodboards i sketchboards.
· Teixits i materials específics per a llenceria i cotilleria. Folres.
Fornitures, copes, motlles.
· Color textures i estampats / brodats.
· Patronatge i prototips basats en una base existent per a un
perfecte fitting. Extreure patrons de peces existents, fotos o dibuixos. Escalats.
· Fitxes tècniques.
· Tall i confecció de prototip
· Fitting i retocs.

· La introducció de l’esport urbà i el fitness en la indumentària
quotidiana.
· Esport i ciutat.
· Concepte de marca: estudi de mercat i target. Preus.
· Recerca Creativa i de Tendències
· Creació i Disseny. Concepte de col·lecció. Moodboards i
sketchboards.
· Teixits i materials tècnics i refractaris específics per a · Activewear.
· Fornitures.
· Color textures i estampats / brodats.
· Patronatge i prototips basats en una base existent per a un
perfecte fitting. Extreure patrons de peces existents, fotos o
dibuixos. Escalats.
· Fitxes tècniques.
· Tall i confecció de prototip.
· Fitting i retocs

Mòdul professional 05: Col·leccions sostenibles (2 ECTS)
· Els nous valors de la marca i l’empresa.
· Incorporació de materials i processos sostenibles i cura del medi
ambient.
· Traçabilitat de la peça.
· Empreses sostenibles.

Mòdul professional 06: Màrqueting i comunicació (2 ECTS)
· Fira i esdeveniments internacionals. Passarel·les.
· Gabinets de comunicació i RR PP.
· Gestió de xarxes socials.
· Estilisme per a bany, íntim i activewear.

Mòdul professional 07: Formació i orientació laboral (2 ECTS)
Mòdul professional 08: Projecte final
· Treball indoor i outdoor amb visites guiades. Tutoria.
· Realització d’un prototip.
· Sessió de fotografia de prototips per al portafoli.
· Realització i presentació del portafoli de la col·lecció

activitats guiades
· Visita als llocs de referència del disseny i moda de Barcelona.
· Visita a l’empresa del Brand Partner.

POSSIBILITAT DE MÀSTER
Si es complementa aquest postgrau amb el postgrau
de Disseny de Moda, l’alumne obtindrà el diploma de
Màster de Disseny de Moda en Disseny de Bany, Íntim i
Home/Activewear.

ADMISSIONS
EATM | ESDi Barcelona.
Tel. (+34) 93 416 00 00
Fax. (+34) 93 237 74 74
Mail: info@eatm.com
Localització: Passeig de Gràcia,
114 pral. Barcelona

