Vull ser model…
Abans de res, cal dir que els estudis de model no són reglats i que sempre és
recomanable cursar altres estudis, que si t’agrada poden estar relacionats amb la
moda, mentre fas cursos de model o et dediques temporalment a aquesta
professió.

A Manresa existeix una escola de models:
Escola de models i maniquís Isabella Herrero
→Requisits d’accés:
-Tenir 16 anys.
-Passar una entrevista personal on es valoren les aptituds.
→Curs:
La durada del curs és de 3 o 4 mesos segons el ritme d’aprenentatge dels alumnes.
S’estudia protocol, passarel·la, maquillatge, art dramàtic i perruqueria.
En finalitzar el curs, s’obté un diploma de l’escola.
→Per a més informació:
Passeig Pere III, 3-5. Manresa
Tel. 616 207 880
A Barcelona:
Fashion Group
Són una agència i escola de models de Barcelona. Ofereixen formació per a
persones que volen ser models i també en l’àmbit del maquillatge.
→Per a més informació:
Avda Carrilet, 243 1º planta Plato A
08907 L´Hospitalet de Llobregat ( Barcelona)
www.fashiongroupbcn.com Tel. 93 300 11 37

Maxim Models Barcelona
Són una agència i escola de models de Barcelona. Ofereixen un curs de formació per
a ser model on dietètica i exercici físic, maquillatge i perruqueria, fotografia i vídeo,
art dramàtic i interpretació, protocol i psicologia, anglès i passarel·la. S’obté un
diploma de l’escola.
→Per a més informació:
c/ Septimània, 36
08006 – Barcelona
www.maximmodels.es Tel. 93 416 09 57

Agencia/Escuela de modelos y azafatas Carmen Gil
Ofereixen formació per a models i projecció en aquest àmbit.
Fan cursos de 6 mesos o bé cursos intensius i d’inicicació d’un mes. S’ofereix
formació en passarel·la, fotografia, automaquillatge, interpretació, desfilades i
estilisme.
→Per a més informació:
c/ Aragón, 316 3º2ª B
08009 Barcelona
www.carmengil.net Tel: 607 828 134 / 934 882 534
World Talent models
Ofereixen formació per a models i projecció formació en aquest àmbit.
Per a més informació:
info@worldtalentsmodels.com

AV. Diagonal, 375, Bajos - 08008 Barcelona / Tel. (+34) 937689495

