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Perquè m’agrada crear

BATXILLERAT D’ARTS

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens 
artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; 
a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb el món audiovisual, 
les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, 
la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses  
del sector cultural o l’animació cultural i social.

Durada: 2 anys acadèmics

Requisits acadèmics
1. Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària 

obligatòria (GESO) o
2. tenir el títol de tècnic/a d’un cicle formatiu de grau mitjà o 

tècnic/a superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests 
casos es pot demanar la convalidació de matèries específiques  
i del treball de recerca) o

3. haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que 
hagin estat homologats amb el títol de GESO o el de tècnic/a. 
L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent  
o bé, si encara s’està tramitant, presentant el “volant per  
a la inscripció condicional en centres educatius”.

Quina titulació s’obté?  
El títol de batxiller

Quina és la continuïtat acadèmica que té el batxillerat d’arts? 
1. La universitat (un cop aprovades les proves d’accés PAU);
2. un cicle formatiu de grau superior de formació professional 

específica o d’arts plàstiques i disseny;
3. un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius,  

si es tenen els requisits d’accés;
4. els ensenyaments superiors artístics (un cop superada  

una prova específica d’accés) i
5. el món laboral.



Batxillerat d’Arts

Què hi estudiaràs?
El currículum del batxillerat d'arts consta d'una part comuna (les matèries 
comunes) i una part diversificada (la matèria obligatòria de modalitat,  
les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca).  
A més, l’alumnat té assignada una hora setmanal de tutoria. En la 
modalitat d'arts, la matèria obligatòria de modalitat és el dibuix artístic.

En la part diversificada, l’alumnat ha de cursar tres matèries de modalitat, 
una de les quals és l’obligatòria de modalitat. 

Les matèries de modalitat i les optatives aporten el bagatge específic  
i les competències vinculades als processos artístics de camps diversos 
com el del disseny, les belles arts, els estudis artístics, les humanitats i la 
comunicació visual i audiovisual.

En el currículum de batxillerat també s’ha de superar un treball de recerca, 
que és un treball d’investigació que ha de fer cada alumne, assessorat i 
guiat per un professor tutor, que comença a primer curs i es presenta  
i s’exposa públicament a segon curs.

Les matèries pràctiques es porten a terme als tallers i aules especialitzades 
de l’Escola. Es disposa de tot l’equipament necessari per desenvolupar 
activitats vinculades al món del disseny i el professorat que les imparteix  
és especialitzat.

Matèries comunes 
· Llengua Catalana i Literatura
· Llengua Castellana i Literatura
· Llengua Estrangera. Anglès
· Educació Física
· Filosofia
· Història de la Filosofia
· Història

Matèries de modalitat 
· Dibuix artístic (obligatòria)
· Volum
· Cultura Audiovisual
· Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny
· Disseny
· Fonaments Artístics

Optatives de centre 
· Investigació i Argumentació
· Matèries de Gravat i Estampació; Fotografia i Cinema i Disseny

· Treball de Recerca

La modalitat d’arts s’adreça 
a persones interessades 
en els fenòmens artístics, 
caracteritzats per 
la sensibilitat, l’expressió 
i la creativitat


