MEMÒRIA DE L’ESCOLA DISSDENY FLORAL I PAISATGISME
INTRODUCCIÓ
L’Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Catalunya, creada l’any 1982, és una fundació sense ànim de
lucre que té com objectiu la formació, la recerca, la promoció de l’art floral, el disseny de jardins i
tots aquells temes relacionats amb el medi ambient, la natura, el paisatge i l’art.
L’Escola d’Art Floral de Catalunya ofereix:
▪ Formació professional d’art floral i disseny de jardins: cicles formatius, cursos gremials, cursos
de formació contínua, seminaris i simposis.
▪ Activitats educatives adreçades a adults i a escolars.
▪ Activitats creatives artístiques.
▪ Centre d’informació
LA FUNDACIÓ
▪ La Fundació Escola d’Art Floral de Catalunya és d’interès públic i està formada per un patronat
constituït per un president, Mike Bourguignon, una secretària, Roser Bofill i els vocals, Daniel
Santamaría, Francesc Porres, Xavier Lloveras i Carme Romero.
RECURSOS HUMANS
L’equip de l’Escola d’Art Floral de Catalunya, consta de:
▪ Una direcció tripartida formada per:
Daniel Santamaría: Direcció innovació
Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny d’Art Floral
Francesc Porres: Direcció docència
Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny d’Art Floral
Capatàs agrícola
Mike Bourguignon: Direcció gestió
Tècnic en Màrqueting digital.
▪

Un equip de gestió format per secretaria.

▪

Un equip de docència format per 15 professors de diferents especialitats: art floral, jardineria,
paisatgisme, interiorisme, belles arts i màrqueting. L’Escola compta amb un grup de professors
externs nacionals i internacionals que imparteixen anualment, cursos monogràfics i activitats
creatives.

UBICACIÓ
▪ La seu central de l’Escola és en el carrer Galileu 11 en el barri de Sants de Barcelona.
▪ L’Escola compta amb aules de formació estables a tot Catalunya: a Girona, Lleida i al Delta de
l’Ebre.
▪ L’Escola imparteix regularment, cursos a diverses ciutats espanyoles, europees, asiàtiques i
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▪

Iberoamericanes.
L’Escola imparteix cursos en empreses i entitats del sector.

FORMACIÓ
El món del verd, en la seva doble vessant botànica i creativa, té una gran importància en el nostre
país. Forma part del sector productiu de la flor i la planta ornamental que té un pes econòmic molt
important dins de l’economia catalana. El disseny floral i el disseny de jardins que s’imparteix a
l’Escola uneix el disseny amb el coneixement del verd sense oblidar el màrqueting i la gestió
d’empresa, amb l’objectiu de donar als professionals eines específiques de la professió unides a la
formació artística i empresarial.
FORMACIÓ REGLADA
La Formació reglada és l’eix central de l’oferta escolar. Els currículums dels Cicles Formatius d’Art
Floral i Floristeria que es van aprovar a Madrid, amb la LOGSE, es van dissenyar a l’Escola amb la
col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
▪ L’Escola és la primera i l’única d’Espanya en impartir formació reglada amb els Cicles Formatius
de grau superior d’Art Floral i Disseny de Jardins i de grau mitjà de Floristeria
▪ Els alumnes que es matriculen en els Cicles Formatius d’Art Floral i Disseny de Jardins, provenen
de tot Espanya.
▪ L’ocupació dels alumnes que han acabat els estudis és del 90% (l’Escola gestiona una borsa de
treball)
▪ Les sortides laborals es troben en floristeries, centres de jardineria, tallers, hotels, estudis
d’interiorisme i arquitectura.
Cicles Formatius
▪ Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà de Floristeria.
▪ Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior d’Art Floral.
▪ Cicle Formatiu d’Arts Plàstiques i Disseny de grau superior de Disseny de Jardins (Elements de
Jardí).
Certificats professionals
En estudi
Qualificacions professionals
En estudi
FORMACIÓ PROFESSIONAL NO REGLADA
Formació gremial
La formació professional en art floral no reglada, consta de quatre nivells formatius descrita en el
Conveni Col·lectiu
▪ Ajudant Florista
▪ Oficial Florista (inclou Ajudant Florista).
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▪ Oficial Major
▪ Mestre de Floristeria
Els continguts dels cursos s’ajusten als de les futures qualificacions professionals.
Formació continua per a professionals
L’Escola organitza cursos de reciclatge per a professionals del sector.
Temes:
▪ Art Floral
▪ Disseny de jardins
▪ Gestió d’empresa
▪ Eines informàtiques
▪ Cursos d’Art Natura
Cursos i simposis internacionals
Impartits per professors de l’Escola o estrangers.
Aquets cursos uneixen els continguts professionals a les visites culturals a la ciutat de Barcelona o
Girona en funció del lloc a on es realitzen.
Cursos exteriors
L’Escola imparteix cursos professionals no reglats i de reciclatge professional a entitats, escoles i
empreses del sector a nacionals i internacionals (Europa, Àsia i Llatinoamèrica)
ACTIVITATS EDUCATIVES
L’Escola ofereix activitats educatives adreçades a un públic amateur.
▪ Tallers per escoles
▪ Tallers per famílies
▪ Tallers d’inserció sociolaboral de col·lectius amb risc d’exclusió social
▪ Participació en activitats del districte i la ciutat.

ACTIVITATS CREATIVES
L’Escola participa anualment en activitats artístiques com exposicions, demostracions i concursos a
nivell nacional i internacional i participa en diverses publicacions en paper i on-line.
Destaquem:
▪ Nacionals:
Participació a “Girona temps de Flors”. Fa més de 30 anys que l’Escola forma part de l’equip
organitzador de l’event.
Organització del Festival Internacional bianual de LandArt en motiu de “Girona Temps de Flors”.
Participació en les demostracions i fires que organitza el Mercat de la Flor i Planta Ornamental de
Vilassar de Mar.
Participació en les Mercademostracions realitzades al Mercat de la Flor de Mercabarna.
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Participació en les demostracions que es realitzen en empreses del sector
Organització i participació en concursos d’Art Floral nacionals: Copa d’Espanya d’Art Floral,
organitzada per la AEFI (Asociación Española de Empresarios Floristas), Copa d’Interflora
organitzada per Interflora i altres concursos sectorials.
Festa anual de final de curs de l’Escola
▪ Internacionals:
Demostracions a Europa, Àsia, Amèrica.
Participació anual en la “Iberiada” que ADEFI a Sud-Amèrica.
Organització i participació en concursos d’Art Floral internacionals: Copa d’Europa, organitzada per
Florint (els cinc últims representants d’Espanya han estat alumnes i posteriorment professors de
l’Escol ), Copa Àsia d’Art Floral, World Flower Arte Contest Xina.
L’Escola organitza anualment el primer concurs internacional on-line, Barcelona World Flower Cup.
▪

Publicacions:
1990. Quaderns d’Art Floral, Rams de Núvia
1996. Escenografies Florals
2007. Barcelona Arquitectura Floral editat per Stichting Kunstboek
Periòdicament l’Escola publica a les revistes del sector: Revista Clip, Revista Flor y Cultivo, Revista
Interflora, Gaseta del Mercat de la Flor de Vilassar de Mar.
Participació regular de diversos professors de l’Escola en la revista digital Floos
CENTRE D’INFORMACIÓ
L’Escola de Disseny Floral i Paisatgisme és un centre de referència de la informació internacional.
L’Escola a través de les eines on-line i de les xarxes socials, promociona i divulga totes aquelles
informacions d’interès a nivell internacional. L’Escola publica regularment continguts propis i fa de
portaveu dels continguts externs.
VINCLES
L’Escola és un centre que busca sinèrgies amb entitats educatives, del sector i culturals a nivell
nacional i internacional
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Associació Catalana d’Escoles d’Art Floral i Jardineria.
Gremi de Floristes de Catalunya.
CHOC (Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya)
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Medi ambient i Serveis Urbans de la ciutat de Barcelona.
Districte de Sants-Montjuic
Artesania Catalunya de la Generalitat de Catalunya
FAAOC (Federació d’Associacions d’Artesans de Catalunya)
A-FAD (Foment de les Arts Decoratives)
Associació d’Amics de La Rambla.
UOLS (Universitat Oberta La Salle)
AEEF (Asociación Española de Empresarios Floristas)
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▪
▪
▪
▪

AEFI (Asociación Española Floristas interflora)
ADEFI (Asociación Floristas Iberoamericanos)
FEUPF (Fédération Européenne des Union professionelles de Fleuristes)
FLORNET. Associació internacional d’escoles d’art floral
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