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arts 
plàstiques,
imatge 
i disseny
BATXILLERAT D’ARTS

Una via artística 
d’aprenentatge



TÍTOL OFICIAL
Títol de Batxillerat

PERFIL DELS ESTUDIANTS
El Batxillerat d’Arts s’adreça a persones interes-
sades en els fenòmens artístics que volen educar 
la seva vessant creativa i trobar diferent formes 
d’expressar-la.

Les seves inquietuds se centren especialment en:
_Les Belles Arts (dibuix, pintura i escultura)
_Les Arts Plàstiques (ceràmica, arts aplicades 
 al mur, indumentària...)
_El món audiovisual
_Les arts gràfiques 
_El disseny gràfic, d’interiors,  industrial i de moda
_La publicitat

A l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic 
eduquem en l’art des de 1997. La nostra llarga 
experiència impartint Batxillerat Artístic ens 
ha permès crear una infraestructura de tallers, 
professorat i dinàmiques de treball idonis per 
cursar-hi el Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i 
Disseny. L’art és present a cada racó de l’Escola. 
Et convidem a visitar-nos per comprovar-ho.

Aquest Batxillerat es caracteritza per aplicar mèto-
des que t’ajudaran a potenciar la teva creativitat. 

DURADA
2 cursos acadèmics 

HORARI
Matins, de 8.00 a 14.30 h

TREBALL DE RECERCA
Es realitza entre primer i segon curs. Es comença 
el tercer trimestre del primer curs i continua du-
rant el primer semestre del segon curs.

ACCÉS
Accés directe amb les següents titulacions:
_Títol de Graduat en Educació Secundària 
 Obligatòria (ESO) 
_Títol de Tècnic en Formació Professional 
_Títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny

MATÈRIES IMPARTIDES
PRIMER CURS SEGON CURS
MATÈRIES COMUNES: 14 H / SET MATÈRIES COMUNES: 14 H / SET

Llengua catalana i literatura I Llengua catalana i literatura II

Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura II

Llengua estrangera (anglès) I Llengua estrangera (anglès) II

Filosofia Història de la filosofia

Ciències per al món contemporani Història

Educació física Tutoria

Tutoria

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ: 4 H / SET MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ: 4 H / SET

Fonaments de l’art I Fonaments de l’art II

MATÈRIES DE MODALITAT: 12 H / SET MATÈRIES DE MODALITAT: 12 H  SET

Dibuix artístic I Dibuix artístic II

Cultura audiovisual I # Dibuix tècnic #

Volum Disseny

Treball de recerca

Alhora, descobriràs les més variades tècniques 
d’arts plàstiques, tant en la vessant bidimensional 
com tridimensional. I aprendràs a canalitzar la 
teva sensibilitat, experimentar la matèria i viure 
l’espai. 
L’objectiu és que adquireixis la formació integral 
necessària per realitzar estudis universitaris, ci-
cles formatius de grau superior d’arts plàstiques 
i disseny o cicles de formació professional.

(#) Assignatures específiques del centre


