
Còmic
Il·lustració editorial
Animació 2D i 3D
Concept Art
Disseny de Personatges 
Modelat 3D
Art per videojocs
Disseny de tatuatges

Especialitats:
 

ESCOLAESCOLA
D'IL·LUSTRACIÓD'IL·LUSTRACIÓ
PROFESSIONALPROFESSIONAL

WWW.ESCOLAIBOIX.COMWWW.ESCOLAIBOIX.COM500 m2 d'instal·lacions
Modalitat presencial o online

Ordinador i tauleta gràfica per alumne
Professionals en actiu com a professors/es

Exercicis basats en feines reals
Borsa de treball pròpia

Borsa de pràctiques
Beques al rendiment

Residència d'estudiants 

Més de 20 anys formant artistes per
companyies com Disney, Pixar, Marvel, Lego i

Mattel, són la base del nostre mètode formatiu
 

Tu hi poses l'afició i nosaltres et preparem
perquè puguis guanyar-te la vida amb allò que

més t'agrada

VIU DE LAVIU DE LA
TEVA PASSIÓ,TEVA PASSIÓ,
EL DIBUIXEL DIBUIX

www.escolaiboix.com
Més informació a:



El Grau en Il·lustració Professional inclou el ventallEl Grau en Il·lustració Professional inclou el ventall
més ampli d'especialitats artístiques que necessitesmés ampli d'especialitats artístiques que necessites
perper    desenvolupar-te professionalment en el món dedesenvolupar-te professionalment en el món de
la il·lustració, l'animació 2D i 3D per cinema,la il·lustració, l'animació 2D i 3D per cinema,
televisió i publicitat, la creació de videojocs i altrestelevisió i publicitat, la creació de videojocs i altres
camps relacionats.camps relacionats.
Durant els dos primers anys assoliràs els conceptesDurant els dos primers anys assoliràs els conceptes
i eines bàsiques del dibuix i el tercer any escolliràsi eines bàsiques del dibuix i el tercer any escolliràs
matèries optatives per especialitzar-te en diferentsmatèries optatives per especialitzar-te en diferents
sectors de la indústria; el quart any crearàs unsectors de la indústria; el quart any crearàs un
projecte personal colze a colze amb un tutor/a iprojecte personal colze a colze amb un tutor/a i
podràs fer pràctiques remunerades.podràs fer pràctiques remunerades.

El coneixement de la figura humana és fonamentalEl coneixement de la figura humana és fonamental
en tots els camps de la il·lustració. Vols aprendre aen tots els camps de la il·lustració. Vols aprendre a
dibuixar el cos humà des de diferents angles?dibuixar el cos humà des de diferents angles?
En aquest curs adaptat a tots els nivells, podràsEn aquest curs adaptat a tots els nivells, podràs
dibuixar sobre paper o tauleta gràfica.dibuixar sobre paper o tauleta gràfica.

Inclou sessions al natural amb modelInclou sessions al natural amb model

Aprofita l'estiu per aprendre a dibuixar o millorarAprofita l'estiu per aprendre a dibuixar o millorar
les teves habilitats artístiques!les teves habilitats artístiques!
Faràs assignatures com: anatomia, composicióFaràs assignatures com: anatomia, composició
d'escenes, disseny de personatges i color digital.d'escenes, disseny de personatges i color digital.
Aprendràs els secrets d'estils de dibuix com Disney,Aprendràs els secrets d'estils de dibuix com Disney,
Marvel i Manga.Marvel i Manga.
Si a més de dibuixar, vols practicar anglès, potsSi a més de dibuixar, vols practicar anglès, pots
fer-ho amb el mateix curs amb les classes enfer-ho amb el mateix curs amb les classes en
anglès.anglès.

Animació 2DAnimació 2D
Art per VideojocsArt per Videojocs
Il·lustració EditorialIl·lustració Editorial
Modelat 3DModelat 3D
CòmicCòmic
Game DesignGame Design  
TattooTattoo
Color TradicionalColor Tradicional  

            (Aquarel·la, gouache, acrílic)(Aquarel·la, gouache, acrílic)

GRAU ENGRAU EN
IL·LUSTRACIÓIL·LUSTRACIÓ
PROFESSIONALPROFESSIONAL

Durada: 4 anys
Edat mínima: 16 anys
Torn: Matí o Tarda
Presencial o Online

Entre saber dibuixar i guanyar-se la vida dibuixantEntre saber dibuixar i guanyar-se la vida dibuixant
hi ha una diferència enorme. A Iboix Escolahi ha una diferència enorme. A Iboix Escola
comptaràs amb un equip de reconeguts artistescomptaràs amb un equip de reconeguts artistes
professionals que t'ensenyarà a treballar segons lesprofessionals que t'ensenyarà a treballar segons les
exigències i requisits del mercat.exigències i requisits del mercat.

CURSOSCURSOS ANATOMIAANATOMIA Dissabtes de 10:00 a 13:00
Tècnica tradicional o digital

T'interesa alguna tècnica concreta? Aquestes sónT'interesa alguna tècnica concreta? Aquestes són
les nostres formacions especialitzades d'un any deles nostres formacions especialitzades d'un any de
durada.durada.  

INTENSIUINTENSIU
JULIOLJULIOL

Del 5 al 30 juliol
10-13h
Edat mínima: 14 anys
Presencial o online 

Preus:
Matrícula: 750€
Preu anual: 4200€ (7% dte per pagament avançat)
o Mensualitats: 420€ (septembre a juny)

Preu:
Mensualitat: 85€

Preu:
Preu únic: 480€

Preus:
Martícula: 250€
Mensualitat: (consultar segons el curs)

Durada: 1 any
Edat mínima: 16 anys
Torn: Consultar
Presencial o online

CONTACTECONTACTE
Av. Francesc Macià i Llussà 65-67 

Granollers (Bcn) 

www.escolaiboix.com

escolaiboix@iboix.com

686 43 33 56 

93 625 44 39 


