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el batxillerat d'arts

Batxillerat  
 Modalitat d’arts 

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

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



Comunes 1r  curs      
Llengua catalana i literatura (2) 

 Lengua castellana y literatura (2) 
English I (3) 

Ciències per al món contemporani (2) 
Filosofia (2) 

Educació física (2) 
Tutoria (1)

Comunes 2n  curs     
Llengua catalana i literatura (2) 

Lengua castellana y literatura (2) 
English II (3) 

Història (3) 
Història de la Filosofia (3) 

Treball de recerca (2) 
Tutoria (1) 

matèries comunes



matèries de modalitat

VIA D’ARTS PLÀSTIQUES, IMATGE I DISSENY

Fonaments de les arts II  (4) 
Dibuix artístic II  (4) 

Disseny  (4) 
   Imatge II  (2) 

Sistemes de Representació II  (2)    

VIA D’ARTS ESCÈNIQUES, MÚSICA I DANSA

Fonaments de les arts II  (4) 
Arts escèniques  (4) 

Literatura catalana  (4) 
Imatge II  (2)     

Escenografia II  (2) 
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            Fonaments de les Arts

matèries de modalitat



Dibuix artístic

matèries de modalitat



matèries de modalitat



Disseny

matèries de modalitat







Imatge II     

matèries de modalitat



Arts escèniques  dilluns i dimecres  

Cinema   dilluns 
Fotografia  dilluns 

Estampació  dimarts 
Interiorisme  dimarts 

Ceràmica  dijous 

Animació   divendres 
Pintura   divendres 
   

TREBALL DE RECERCA 

TALLERS DE PROCÉS CREATIU



TREBALL DE RECERCA 
 
 

CALENDARI 
 

lliurament final: 16 de desembre 
defensa: 12, 19 i 26 de gener 

recuperació: 19 d’abril 
recuperació (defensa): 11 i 12 de maig





Batxillerat d’arts 

PAU Prova  
d’accés

GRAUS 
UNIVERSITARIS

ENSENYAMENTS 
 ARTÍSTICS 
SUPERIORS

CF 
Grau Superior

sortides posteriors
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Estructura proves PAU 
La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases: 
  
  Fase general obligatòria (10 punts)  

• Llengua catalana i literatura 
• Lengua castellana y literatura 
• Llengua estrangera 
• Història  
• Història i fonaments de les arts II 

  
Fase específica voluntària (màxim 4 punts) 

 Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de 
modalitat de batxillerat



ORIENTA’T (formació professional i estudis artístics): 
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/ 

ESTUDIS UNIVERSITARIS: 
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/
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