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Accés
Graduats universitaris, tècnics superiors de cicles formatius i profesionals que acrediten dos anys d’experiència en una professió
vinculada al món de la moda.
Dirigit a:
Graduats en periodisme i publicitat, RR PP, sociologia, belles arts,
comunicació i màrqueting. Graduats en disseny de producte, interiors o gràfic, product managers. Professionals interessats en
introduïr-se, profunditzar y actualitzar coneixements en les diferents especialitats en l’àmbit de la moda.

OBJECTIUS
· Immersió en l’àmbit de la moda, per un coneixement general encara que profund,
dirigit especialment a estudiants i professionals que no provenen del sector moda i
que desitgen introduir-s’hi des de l’inici, per a un canvi d’orientació laboral o aplicar
nous coneixements.
· Immersió en la història de la moda, adquirint coneixements de les tendències.
· Anàlisi de les funcions, processos i objectius de les diverses plataformes i professions que convergeixen en l’àmbit de la comunicació de moda, amb la finalitat de
conèixer a fons i implantar les millors solucions.
· Conèixer els processos de presentació, fires i formes de distribució i venda de
col·leccions.
· Conèixer de manera pràctica com es desenvolupa el procés de creació d’un concepte i una marca.
· Conèixer de manera pràctica com es desenvolupa el procés de creació d’una
col·lecció.
· Seguiment de producció i servei.

SORTIDES PROFESSIONALS
· Disseny de moda
· Estilisme
· Product manager

FITXA
Crèdits
El programa complet consta de 30 crèdits ECTS.

Postgrau en Disseny de Moda
Preu
3,450 €
Descomptes promocionals
a) 20% de descompte en la matriculació del Màster de Disseny de Moda (2 postgraus).
b) 10% de descompte als alumnes d’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.

Direcció Postgraus Moda
Núria Mora
Període Lectiu – Edició Tardor
17 de novembre de 2017 a 19 de febrer de 2018
/ Edició Primavera: 18 de març de 2018 a 14 de juny de
2018
Lloc d’impartició
EATM, Escola d’Arts i Tècniques de la Moda / Passeig de
Gràcia 114 pral. (Barcelona)
Titulació
Postgrau en Disseny de Moda (Títol avalat per ESDi)
Horari
Dilluns, dimarts i dijous de 18:30 a 21:45
Modalitat
Presencial.
Idioma
La llengua oficial d’impartició del postgrau és el 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.

BRAND PARTNER
Antonio Miró
DIRECTORA
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROFESORAT EXPERT
Albert Villlagrasa

Director creatiu a Antonio Miró

Gloria Jover

Estudi Gloria Jover

Zazo & Brull
Berta Pueyo
Santi Mallorquí

Organic Cotton Colours

Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROGRAMA ACADÈMIC
1. Mòdul transversal d’immersió en
l’àmbit moda: Base de coneixement
general del que parteixen les 6 àrees
d’estudi.
2. Mòdul de profundització general en
cada una de les 6 àrees específiques
de l’àmbit moda.

1.1 Tendències i Branding
Introducció:
Historia de la moda i les tendències a través del S. XIX i XX, fins l’arribada de PRÊT À PORTER.
El procés de creació d’una marca:
· A qui es dirigeix la marca.
· Anàlisi del target.
· Segments de mercat.
· Previsió de tendències (coolhunting).
· El concepte i La marca.
· Sociologia.

1.2 Inmersió en la col·lecció

2. Investigació tècnica

· El procés de creació de col·leccions.
· Processos i timings en la creació d’una colecció, producció i servei.
· Les temporades i el timing del procés.

· Patronatge i fitting, talles, adaptacions i fitxes tècniques.
· Estudi d’estampats i disseny gràfic.
· Exclusives.
· Teixits a la plana i circular
· Tècniques per a col·leccions de tricot i gènere de
punt.
· Disseny de moda digital.
· Estudi de preus.
· Producció: processos específics.
· Servei y logística.

1. Investigació creativa
· Concepte i estil, estudi de les tendències i del color.
· Revisió de col·leccions de prêt à porter dona i home, infantil i premamà.
· Bany, llenceria i activewear. alta costura, núvies i cerimònia.
· Inspiració: moodboard, quadern d’esbossos i materials
· Materials i processos sostenibles i cura per al medi ambient.
· Traç de la peça.
· Portafolis
· El procés de creació de col·leccions.

1.3 Comunicació de concepte i màrketing

Profesionals que convergeixen:

· Pla de comunicació
· Showroom de col·leccions.
· Accions i esdeveniments de comunicació.
· Plataformes de moda. Passarel·les i esdeveniments.
· Relació amb els mitjans i publicitat.
· Relació amb líders d’opinió: celebrities, vips, bloggers.
· Relacions institucionals
· Rodes de premsa. Notes de premsa.
· RR PP en presentacions y Passarel·les
· Protocol i sitting en presentacions y passarel·les
· Photocall
· Sponsoring
· Comunicació del concepte i màrqueting

1. Agències de comunicació i RR PP.
2. Editor de Moda: l’editorial de moda i cerca de les últimes tendències.
3. Periodista: el reportatge i la investigació de les noticies en moda per mitjans gràfics, digitals o TV.
4. Influencer/Blogger: coolhunter i personalització de
les tendències.
5. Community Manager: dinamització, interacció amb
consumidor final. Accions de fidelització, concursos,
sorteigs.
Comunicació de concepte i màqueting
· Plataformes i esdeveniments
· Breu història de les passarel·les catalanes.
· Com s’estructura una plataforma de promoció

Continguts

Equips de treball

· Passarel·la
· Àrea comercial i showroom
· Activitats paralel·les: exposicions, concursos, conferències.
· Col·laboracions i institucions: patronals,
ONGs, escoles.
· Programa OFF

· Sponsoring.
· Producció i càsting.
· Premsa nacional i internacional
· Comunicació de concepte i màrqueting
· Canal TV i streaming de passarel·les:
· Canal propi de TV: promoció general del l’esdeveniment i passarel·la, basats en un concepte i estil propis.
· Programació pròpia, edició i emissió.
· Emissió desfilades en streaming.
· Plató: reportatges i entrevistes.
· Spots promocionals del contingut.
· ONGs i periodistes.

1.4 Àrea comercial
1. Distribució de col·leccions:
Estratègies de presentació i venda: fires Internacionals,
showrooms, retail, distribuidors, cadenes,
Internacionalització, e-commerce. APP’s i outlets específics.
Professionals que convergeixen:
Innovació: cerca de noves fòrmules. Globalització de la
moda. Crowfunding i innovació en el finançament i distribució de productes àrea comercial.
2. Presentació de col·leccions i els professionals que
convergeixen:
· Creadors i firmes
· Director d’art
· Models
· Agències i bookers
· Fotògraf de moda
· Estilista
· Perruqueria i maquillatge
· Visual merchandising
3. Diversificació: segones línies

1.5 Formació i orientació laboral
1.6 Projecte final

POSSIBILITAT DE MÀSTER
És possible obtenir un diploma de Màster si es complementa
aquest postgrau amb qualsevol altre dels 4 postgraus de especialització:
· Postgrau en Comunicació, Màrqueting i Distribució de
Moda
· “Trend Forecasting i Branding”
· “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

