
Inici del curs 2021 – 2022



Escola d’Art de Vic
Centre Oficial 
d’estudis d’arts plàstiques 
i disseny

Batxillerat d’Arts
Cicles Formatius d’Arts Plàstiques i Disseny

Graus de Disseny

El centre



El batxillerat d'arts

Batxillerat d’arts
 modalitat d’arts

Via d'arts plàstiques, imatge i disseny
Via d’arts escèniques, música i dansa 

LOGSE Decret 142/2008 de 15 de juliol 
DOGC Núm. 5183 - 29/07/2008

LOMCE Ley Orgánica 8/2013, de 9 de desembre
BOE Núm. 295 - 10/12/ 2013

Una via d’aprenentatge
Una forma d’arribar al coneixement



Matèries comunes:       28 hores/set.

Matèries de modalitat:       32 hores/set.

Treball de Recerca:         2 hores/set.

Total:     62 crèdits

Les matèries del batxillerat 

El batxillerat d'arts

Atenció
Les matèries comunes representen el 80% de la nota de la prova 

general d’accés a la universitat (PAU)

La qualificació de la fase general a les PAU suposa un 40% de la nota i la qualificació mitjana 
de batxillerat suposa un 60% de la nota. 



(2)  Llengua catalana i literatura   
(2)  Lengua castellana y literatura
(3)  English
(2)  Filosofia
(2)  Ciències del món contemporani
(2)  Educació física
(1)  Tutoria

Llengua catalana i literatura  (2)
Lengua castellana y literatura  (2)

English  (3)
Història de la Filosofia  (3)

Història  (3)
Treball de recerca  (2)

Tutoria  (1)

Matèries comunes

1r curs 2n curs

VIA D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY
VIA D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

Els continguts del BA



VIA D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

VIA D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

(4)  Fonaments de l’art 1
(2)  Imatge 1  
(4)  Dibuix artístic 1   
(4)  Volum 
(2)  Sistemes de representació 1

(4)  Fonaments de l’art 1
(2)  Imatge 1  
(4)  Llenguatge i pràctica musical*
(4)  Anatomia aplicada
(2)  Escenografia 1

* Conveni amb l’Escola de Música de Vic

1r curs

1r curs

Matèries de modalitat

Els continguts del BA



L’Escola d’art
ESCÈNIC Vic

Els continguts del BA

Conservatori L’Atlàntida

El Nou 
Pavelló
Municipal 
d’Esports de 
Vic



Dibuix artístic

Els continguts del BA



Sistemes de representació

Torna a batxillerat

Els continguts del BA



Volum

Els continguts del BA



Llenguatge i pràctica musical

Els continguts del BA



Anatomia aplicada

Els continguts del BA



A
Aula 12

B
Aula 15

C
Aula 18

Matèries comunes

Matèries de modalitat, educació física, tutories

m1 m2 m3 m4

La distribució de grups

Fèlix Atmetlla Elena Romero Marta Juvanteny Thais Via

Arts plàstiques Arts escèniques



Tutories

Tutoria  Primer M1 1batxm1@eartvic.net Fèlix Atmetlla

Tutoria  Primer M2 1batxm2@eartvic.net Elena Romero

Tutoria  Primer M3 1batxm3@eartvic.net Marta Juvanteny

Tutoria  Primer M4 1batxm4@eartvic.net Thais Via



Calendari
Curs 2021 - 2022



Horari de primer Horaris de classe



Faltes d’assistència i puntualitat

Estudis de batxillerat són presencials:
• Cal comunicar amb antelació les faltes 

d’assistència.
• Trucar a primera hora del matí.
• Justificar-les per escrit (abans i/o 

després) al professor/a i al tutor/a.

Puntualitat sempre; en especial després de 
pati i entre classes



Tutories

L’hora setmanal de tutoria 
és una hora lectiva

Tutories individualitzades

Tutories en grup



Com imprimir?

Nom usuari: manel.puigdefabregues@eartvic.net 
Password:    *eart1920 **

Fotocopiadora de consergeria.
Servei de còpies i 
enquadernació

Ordinadors de la 
biblioteca, passadissos 
i aula 22.
Cal triar bé la 
impressora!

Sistema de 
prepagament

Alumne: Manel Puigdefàbregues Zafón

Wifi: *eart1920

** Aquesta és la contrasenya per defecte. S'ha de canviar a la primera sessió.



Serveis de l’escola

Bibliotecari: Joan Luna

Biblioteca: temporalment tancada
(Hi trobareu el/la professor/a de guàrdia)

Consulta de llibres i revistes
Servei de préstec

Temporalment tancats



Consergeria: 
Dolors Vallejo
Imma Gómez

Servei de taquilles
Recàrrega saldo d’impressió
Fotocòpies i enquadernació

Objectes trobats

No deixar-hi treballs

Serveis de l’escola



Administració: Montse García Usero
                       Anna Ribó Miravet 
Horari d’obertura: 

De 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores de Dl a Dj
De 9 a 13 hores Divendres 

Tramitacions administratives
Matrícula, beques, convalidacions

Altres

Serveis de l’escola



Personal de neteja

Horari de 5 a 12 hores

Cal ser molt curós per deixar, les taules, els espais i 
lavabos nets

Els alumnes de la tarda troben l’escola tal i com es 
queda al matí

Atenció als espais al voltant de l’escola!!!

Serveis de l’escola



Cantina

Cantina*

EN OBRES

Menjador amb microones
Espai polivalent
Espai d’estudi

Serveis de l’escola



Intranet a l’escola

http://www.eartvic.net/

Accés a la informació des de la web
Informació de 

l'alumnat



Intranet a l’escola

http://www.eartvic.net/

Accés a la informació des de la web
Informació de 

l'alumnat
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Convalidacions

Gestió administrativa (administració de l’escola)

Fins al 30 de setembre

Cal seguir assistint a classe fins que es 
resolgui positivament



Associació d’alumnes

•  Legalment constituïda.
•  Substitueix l’AFA tradicional
•  La formen tots els alumnes de l’escola representats     

pels seus delegats de curs.

Sotsdelegat/da de curs: 
substitut/a del delegat/da;

dinamització per realitzar activitats

Delegat/da de curs: 
portaveu de la classe,

enllaç amb els professors (tutor)



*Pendent de concreció (COVID19)

Festes i celebracions 

Nadal
Sant Jordi

Comiat dels alumnes segon 
curs

Setmana STOP  

Activitats al BA






