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presentació
La joia com a complement ha anat guanyant terreny en el món de la moda. Ja no
ens referim a un simple accessori, sinó que ha passat a formar part de la personalitat
de l’individu i s’ha convertit en un objecte complementari a la indumentària, com
veiem en les passarel· les, les revistes de moda i blogs.
Actualment, la joieria/bijuteria està a l’abast d’un ampli públic, podríem dir que s’ha
socialitzat degut als processos i els llocs de fabricació que han aconseguit ajustar els
preus i ampliar el target.

El postgrau es centrarà en diferents àmbits
necessaris per a la creació d’una col· lecció
de joies, des del disseny, el briefing, l’estudi de
diferents materials, la realització de les peces
en 3D, impressió en 3D (en ceres, metall, fusta),
el pla de màrqueting, fins la realització del
prototip de la col· lecció.
La formació s’orientarà cap a una vessant
teòrica-pràctica, emfatitzant la part pràctica
per tal de conèixer les diferents opcions que es
presenten a l’hora de crear una peça i esbrinar
quina és la millor tècnica per dur-la a terme.
Les àrees temàtiques del postgrau s’estructuraran
en sis mòduls i es complementarà la formació
amb conferències i visites guiades a tallers i
empreses del sector.

objectius
La finalitat del postgrau és aportar els
coneixements bàsics a l’alumnat per
desenvolupar les habilitats necessàries
per crear i dissenyar una col· lecció
de joies innovadores i contemporànies,
tenint present la seva posterior fabricació
i sortida al mercat. Els objectius del
postgrau són:

1

Assolir coneixements d’estudi de mercat
per conèixer els models actuals de
consum, les tendències i poder valorar
així la factibilitat del producte.

2

Saber dissenyar i elaborar una col· lecció
de joies

3
4

Aprendre tècniques, materials i acabats
per a la fabricació de joies.

Conèixer les estratègies orientades al
màrqueting i a la comunicació en els
mercats.

metodologia
Es combinaran sessions de treball teòriques i pràctiques en el taller per adquirir
les competències professionals i aconseguir els objectius proposats.
Hi haurà tutorització individual o en petit grup de la realització de treballs escrits i
dels treballs de creació de les peces.
Es faran visites guiades a tallers i empreses, així com xerrades formatives amb
especialistes del sector.

professorat
Mòdul I
— Història de la joieria, estudi de tendències
Professors: Història de la joieria: Isona Ten
Estudi de tendències: Francesca Tur Serra. Eivissa 1982. Publicista especialitzada en el món de les tendències, dedicada
a l’assessorament estratègic creatiu per marques i agencies. Docent, CEO de Tendencias.tv, link entre el talent i més talent, scouter i
contemporaneitzadora de proyectos secretamente felices.

Mòdul II
— Sistemes de representació gràfica de joies
Professors: Il· lustració: (per confirmar)
Informàtica 3D (rhino): Isona Ten

Mòdul III
— Materials i fabricació
Professora: Isona Ten

Mòdul IV
— Concepte marca i màrqueting
Professor:
Concepte marca i màrqueting: Carles Fité i Joan Martín (Marficom)

Mòdul V
— Fotografia
Professor:
Fotografia: Álvaro Sanz

Mòdul VI
— Projecte final de postgrau

profesorado
Francesca Tur
— Directora creativa i editora de tendències a Tendencias TV, Contribuidora a The Hunter. Colaboradora a Tips #tv2 de RTV
Corporació. Ha col· laborat com periodista a Lecool i al programa Icat Tendencias de Catalunya Radio.

Joan Martín
— Diplomat en Ciències Empresarials i MBA. Cofundador de la agencia MarfiCom, gerent d’una cadena de supermercats i membre del
consell assessor de la central de compres Grupo DUSA. Especialista en comunicació 2.0, marca personal i marketing online.

Isona Ten
— Directora del Postgrau va estudiar disseny industrial a la Escuela Superior de Diseño, ESDI i posteriorment joieria a universidad de UCLAN en
Inglaterra. Ha treballat a diferents empreses de joieria i actualment compagina la seva marca de joies My Shira (myshira.com) amb treballs de
freelance i col· laboracions amb marques de moda.

Carles Fité
— Periodista i Social Media Co-fundador de Marfi empresa de comunicació i marketing online i offline. Colaborador en diferents medis de
comunicació sobre todo a l’àmbit del periodisme deportiu i amb experiència en altres departaments com informatius o musical. Ha col· laborat
en diferents medis de comunicació com el Diari Ara, Catalunya Ràdio, Rac1, Cadena Cope o Punto Radio.

Álvaro Sanz
— Fotògraf i realitzador amb més de 20 anys d’experiència. Fundador d’Expedición Polar, una comunitat creada per amants de la fotografía aq ui
els hi agrada viatjar i l’aventura. Director de diversos documentals, com Hoy es primavera, basat en la historia real de Nina da Lua i Horizonte Norte.
Desde 2015 es embassador del programa de Visionarios de Olympus i col· laborador de Eldorado, un col· lectiu de creatius.

Daniel Garcia Parra
— Dissenyador industrial, especialitzat en automoció i transports. Va estudiar disseny de producte a l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa
i posteriorment va cursar el grau de disseny de transports a l’IED Barcelona. Actualment és el Design Manager de l’estudi Innou, on
desenvolupa productes pel sector de gran consum, puericultura, joieria, etc. La seva trajectòria professional passa per haver format
part d’equips tan importants com ara Citroën DS o De Antonio Yachts, entre d’altres.

programa acadèmic
Mòdul I
història de la joieria i estudi de tendències
— Conèixer la història i evolució de la joieria.
— Realitzar recerca de tendències i de mercat.

Mòdul II
sistemes de representació gràfica de joies
— Proporcionar les eines adients per saber representar les idees gràficament.
— Adquirir conceptes informàtics de construcció de peces en 3D (Rhino).

Mòdul III
materials i fabricació
— Conèixer diferents prestacions i qualitats del metalls més comuns que s’utilitzen en
joieria/bijuteria: llautó, coure, zamac, peltre, plata, etc.
— Distingir diferents processos de fabricació depenent del metall utilitzat, la maquinaria
emprada i el tipus de motlles que s’utilitzen.
— Utilitzar diferents acabats dels metalls, com a textures, banys o color.

programa acadèmic
Mòdul IV
concepte marca i màrqueting
— Adquirir conceptes bàsics del màrqueting i analitzar nous models de consum
per poder implementar el producte, online i offline.
— Analitzar les estratègies de comunicació i posicionament de diferents marques
d’èxit del sector (Branding).

Mòdul V
fotografia
— Coneixements tècniques d’estilisme.
— Adquirir els coneixements bàsics per realitzar fotografies de joies, tant en la
vessant de bodegó com amb model.
— Aprendre a realitzar retocs fotogràfic (Adobe Ligthroom)

Mòdul VI
projecte final de postgrau
— Es realitzarà un projecte final de postgrau on es presentarà una col· lecció de
joies amb el desenvolupament del procés de disseny i fabricació juntament amb
l’estudi, on es demostri la factibilitat productiva i comercial.

informació d’interès
Calendari i horaris

Preu

Dates de classes

— El preu del Postgrau es de 3.275eur
desglossats en:

— Gener 2019 - Juny 2019

Horari (Presencial)
— Divendres 16-21h i dissabte 9-14h

Lloc d’impartició
— Campus ESDi Sabadell,
Marquès de Comillas, 81-83, Sabadell

Idioma
— Castellà

Crèdits
— 30 ETCS

• Reserva de plaça: 1.000eur
• 1er pagament: 1.137,50eur
• 2on pagament: 1.137,50eur

Titulació
— Títol propi ESDi Postgrau en Disseny de
Joieria Creativa

Requisits d’accés
— Titulació universitaria oficial y/o
experiencia laboral.

visites a empreses
— Empresa de fundició: Mibrosa
— Empresa de banys: Acabados Ortiz
— Empresa del sector: Majoral (per confirmar)
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