
ART AND DESIGN
TÍTOL OFICIAL DE BATXILLERAT, 
MODALITAT EN ARTS
Pearson Btec International Level 3
Foundation Diploma (510) in Art and Design

Fidels al nostre projecte educatiu, i atenent a l’educació integral de l’alumne, neix el 2005 el Programa 
d’Estudis adaptat per a Esportistes i Artistes. En més de 15 anys de trajectòria, han passat per les 
nostres aules més de 300 esportistes i artistes d’alt nivell que han pogut assolir amb èxit el gran repte 
de compatibilitzar la seva formació acadèmica amb la seva exigent carrera esportiva o artística. 
El nostre coneixement de l’exigència dels entorns d’alt rendiment ens permet adaptar i personalitzar 
els nostres programes educatius, siguin de Batxillerat o Cicles Formatius, per ajustar els estudis als 
diferents nivells de demanda en dedicació de temps i esforç. 
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PROGRAMA D’ESTIDUS ADAPTAT PER A ESPORTISTES I ARTISTES
Batxillerats i Cicles Formatius

50 ANYS FORMANT ELS TALENTS DEL FUTUR
QUI SOM

EL NOSTRE PROGRAMA METODOLOGIA

FLUXOS DE COMUNICACIÓ

Amb més de 50 anys d’història, el Grup Stucom és una institució educativa de referència a Barcelona, que té per objectiu 
preparar professionals d’alt nivell desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, emocionals i pràctiques. Som 
pioners per les nostres instal·lacions i mitjans d’avantguarda, pel nostre expert professorat i pel tracte individualitzat 
dels estudiants i de les famílies. Impulsem el talent individual, amb una formació en valors i aplicant una metodologia 
humanista i propera alhora que holística.

Amb l’alumne/a esportista o artista i les 
seves necessitats sempre presents com 
a eix vertebrador, s’analitza la càrrega 
horària esportiva/artística i educativa i, 
preveient també el descans necessari 
per a la recuperació, es dissenya un pla 
personalitzat que permetrà equilibrar 
tots els aspectes de la vida de l’alumne 
com a estudiant, com a esportista o 
artista i com a individu.

Basat en els horaris d’entrenament i 
assaig, desplaçaments, competitions i 
concentracions previsibles. etc., s’elabora 
un planning de gestió del temps a la 
vista i es distribueix la càrrega lectiva 
de manera equilibrada, ajustant-se a 
l’exigència, tant habitual com estacional, 
i incorporant eines específiques que 
facilitin a aquest/es alumnes la gestió de 
les faltes d’assistència, la recuperació de 
classes perdudes, el seguiment d’algunes 
matèries en diferit o la comunicació 
de resultats esportius, entre d’altres.

La nostra metodologia s’adapta a cada estudiant, ajustant els seus estudis 
als compromisos esportius (entrenaments, concentracions i competicions) 
o artístics (assajos, representacions i gires), mitjançant:
- Horaris d’atenció personalitzada.
- Ajornament d’exàmens.
- Eines en línia per a poder recuperar les classes perdudes.
- Acció tutorial individual amb tutor acadèmic i tutor esportiu/artístic.

“Gràcies a aquest programa per a esportistes, ha estat possible combinar perfectament els meus 
estudis amb els entrenaments i les competicions, assolint un nivell molt elevat tant en l’àmbit acadèmic 
com en l’esportiu, que em resultava molt difícil i de vegades impossible a altres centres” 
Hayk Antonyan, Campió Junior de Catalunya i Juvenil d’Espanya de Tir Olímpic #StucomÉsDemà 
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