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DESCRIPCIÓ DEL POSTGRAU
Especialització en els àmbits posteriors i complementaris a la realització de col·leccions de
moda, on es necessiten professionals capaços
de comunicar visualment el consumidor a través
de la imatge, el concepte, la qualitat, la creativitat i els valors de la marca en relació sobre
productes, posicionant la marca i destacant el
que fa que siguin diferents i millors en super especialitat.
Per això, cal saber analitzar l’entorn social, econòmic i polític, observar les tendències i conèixer
les eines, i detectar els ràpids canvis propis de
la indústria de la moda.
L’estilista de moda és un professional molt requerit en múltiples entorns professionals, mitjans de
comunicació, desfilades, visual merchandising,
sessions fotogràfiques i assessoria d’imatge.

Dirigit a:
Graduats en periodisme i publicitat, RR PP,
sociologia, comunicació i màrqueting.
Llicenciats en belles arts, tècnics superiors
en assesoría d’imatge, estilisme, gràfic, màrqueting i professionals interessats en
 introduir-se, profunditzar i actualitzar coneixements d’estilisme per la comunicació visual,
passarel·la i shootings per editorials de premsa i marques, conèixer i prevenir tendències,
crear looks per les xarxes socials i el comerç
digital. Realitzar treballs de visual merchandising per al retail.

OBJECTIUS
· Per arribar a ser un gran estilista és imprescindible estar al dia amb les últimes tendències en línies, textures i colors,
així com saber coordinar amb èxit els estilismes tant en una passarel·la, com en un showroom o un shooting.
· Amb aquest programa, l’estudiant adquirirà els coneixements i habilitats necessàries per ser capaç de gestionar de
manera òptima la imatge que es pretengui transmetre en cada un dels àmbits esmentats.
· Comprendre el sistema de comunicació dels productes de l’àmbit de la moda.
Transmetre una imatge clara i amb personalitat.
· Llançar propostes visuals actuals i diferents dels productes de moda.
Tenir coneixements d’estilisme en publicitat, televisió, espectacle, i desenvolupament de col·lecció.
· Garantir l’èxit d’un producte de moda en el mercat.
· Saber estar al dia del sector de la moda, identificant els seus mecanismes de canvi.
· Capacitar en la gestió de totes les fases del procés creatiu, des de la idea inicial fins a la realització final.
· Entendre la correlació entre els aspectes culturals, socials i ideològics que hi ha darrere del món de la moda.

SORTIDES PROFESSIONALS
· Estilista de moda
· Estilista en mitjans audiovisuals
· Periodisme de moda
· Editor de moda
· Director d’art
· Creatiu publicitari
· Agències de publicitat
· Personal shopper
· Responsable de vestuari escènic
· Retail i visual merchandising
· Coolhunting
· Consultoria / assessoria de moda i màrqueting i retail

FITXA
Crèdits
El programa complet consta de 30 crèdits ECTS.

Postgrau en Tendències, Estilisme i
Comunicació Visual
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
podran 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 marzo 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 Tendències, Estilisme i Comunicació Visual (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 de la experiència laboral de 2
anys en una professió vinculada al món de la moda.

BRAND PARTNER
VEIN Magazine
DIRECTORA
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROFESSORAT EXPERT
Miquel Malaspina
Estel Vilaseca
Mariona Mas
Javier Ly
J. Luis Salido
Txomin Plazaola
Núria Mora

080 Barcelona Fashion

PROGRAMA ACADÈMIC

Mòdul professional 02: Tendències (6 ETCS)
· Sociologia i tendències. Entorn social, polític i econòmic. Globalització. Entorns tecnològics i geogràfics.

Mòdul professional 01: Coneixement general
de l’àmbit moda (3 ECTS)

· Innovació en nous valors: ecologia, medi ambient i ètica empresarial. Nous materials ecoeficients. El valor del handmade.

Tendències segle XIX i XX. El sistema moda: investigació, creació, tècniques i processos. Mercat de
la moda: prêt a 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.

· Previsió de tendències (coolhunting)
· El concepte i la marca.
· Sociologia i entorns.
· Cultura i moda: art, cinema i teatre, televisió, música. Fashion films
i fotografia artística.
· Plataformes de moda. Fashion week i fires.
· Aparadors de moda: retail, comerç electrònic

Mòdul professional 03: Estilisme (9 ETCS)

Mòdul professional 04: Comunicació de Moda (4 ETCS)

· Referents històrics.

· Mitjans audiovisuals.

· Història de la fotografia.

· Editorials i premsa gràfica. Publicitat

· Procés creatiu. Temàtica i localitzacions.

· Passarel·les i presentacions.

· Direcció d’art. Plató, posada en escena. Agències
de models i coordinació de càsting.

· Comunicació digital: xarxes socials, influencers i blocaires.

· Estilisme i art: espectacles i arts escèniques. Cine.
Música i videoclips.
· Estilisme per a la comunicació audiovisual i digital:
editorials de moda, shootings publicitaris, comerç
electrònic. Televisió.
· Estilisme per passarel·la, fashion films.
· Construir un portafoli

· Visual merchandising
· Retail coach: anàlisi i observació del corner. Necessitats de canvi
segons resultats.
· Estratègies d’aplicació
· Assessoria d’imatge i personal shopper

Mòdul professional 05: Formació i orientació laboral (2 ECTS)
Mòdul professional 06: Projecte final (6 ECTS)
· Treball indoor i outdoor amb visites guiades.
· Tutoria.
· Partint d’un briefing inicial de la Brand Partner, es realitzarà un shooting de moda i
el seu corresponent portafoli.

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 Estilisme, Tendències i
Comunicació Visual.

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

