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FAQ  – preguntes freqüents 

Batxillerat doble titulació: Batxillerat d’arts i cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny 

d’Assistència al producte gràfic imprès 

____________________________________¡_______________________________________________                                                                                       

 

1. Quin és l’horari de les classes? 

El marc horari de les clases lectives és de 8:45 a 14:45 h, de dilluns a divendres. L’escola està oberta de 

8 a 15:15 h. Aquests alumnes compaginen classes amb els dos grups, amb el de batxillerat i amb el 

d’APGI. 

 

2. Quina oferta de places hi ha? 

Hi ha oferta de places limitada. Es publica cada any d’acord amb el calendari i la normativa de 

preinscripció del Departament d’Educació. 

 

3. Quin currículum académic té?  I quina durada? 

Aquesta doble titulació té una durada de tres anys. Durant els dos primers anys es combinen 

assignatures de primer de batxillerat i del cicle d’APGI. El tercer any es cursen assignatures de segon de 

batxillerat. Aquest és el currículum acadèmic: 

 https://escolartolot.cat/wp-content/uploads/2019/11/assignatures-BATXAPGI.pdf 

 

4. Quins són els requisits per accedir-hi?  

Graduat d’ESO perquè és el requisit d’accedir al batxillerat, i també, haver superat les proves 

específiques d’accés als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, perquè és el requisit  d’accés 

aquest cicle. Generalment es fa la preinscripció quan s’està cursant quart curs de l’ESO i en el moment 

de matrícula s’ha d’acreditar haver-lo superat.  

Sempre cal seguir el calendari que estableix el Departament d’Educació cada any (proves, preinscripció i 

matrícula). Trobeu informació de les proves i també del calendari d’accés en aquest apartat de la web 

Secretaria>Calendari inscripcions:  

https://escolartolot.cat/secretaria/batxillerat-darts-i-batxapgi/ 

 

5. Quin és el preu de la matrícula? 

No hi ha taxa de matrícula. En el moment de matrícula, cal fer el pagament de l’aportació 

complementària de material i activitats (import acordat pel Consell Escolar del centre) i també de 

l’assegurança escolar obligatòria (1,12 €). 

Per a la formació del cicle d’APGI cal disposar d’un ordinador portàtil amb programari específic. 

 

6. Es pot demanar beca? 

Es pot demanar la Beca General per a ensenyaments postobligatoris que publica cada any el 

Departament d’Educació. Ho trobeu a la web: 

https://escolartolot.cat/secretaria/beques/ 

 

7. Quines titulacions s’obtenen amb el batxillerat d’arts + APGI? 

Quan es finalitzen els dos primers cursos s’obté el títol de Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny 

d’Assistència al Producte Gràfic Imprès. També s’assoleix el primer curs de batxillerat. 

I quan es supera el tercer curs s’obté el títol de Batxillerat d’Arts 

 

8. Quina continuïtat acadèmica i sortides professionals té el batxillerat d’arts + APGI? 

Les sortides professionals d’APGI podeu trobar-les a la informació general del cicle d’APGI: 

https://escolartolot.cat/oferta-educativa/grau-mitja/apgi/ 

I amb el batxillerat d’arts es pot fer la continuïtat d’estudis cap a Ensenyaments Superiors de Disseny 

(ESDAP), Graus universitaris, o també cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny o de formació 

professional de grau superior 
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