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ART AND DESIGN
Títol oficial de Batxillerat, modalitat en Arts
Pearson Btec International Level 3
Foundation Diploma (510) in Art and Design



SORTIDES PROFESSIONALS
Graus universitaris (G) i Cicles formatius (C) en:

Matèries comunes
 · Llengua catalana i literatura 
 · Llengua castellana i literatura 
 · Llengua estrangera: Anglès 
 · Filosofia
 · Educació física
 · Ciències per al món contemporani
 · Tutoria

Modalitat:
 · Fonaments de les arts I
 · Cultura audiovisual I
 · Dibuix artístic
 · Volum
 · Taller de disseny I [específica]

Matèries comunes
 · Llengua catalana i literatura 
 · Llengua castellana i literatura 
 · Llengua estrangera (Anglès) 
 · Història de la filosofia 
 · Història 
 · Tutoria

Modalitat:
 · Fonaments de les arts II
 · Cultura audiovisual II
 · Disseny
 · Taller de disseny II [específica]

Programa BTEC (45 crèdits)
 · Materials, techniques and processes in Art and design
 · Ideas and concepts in Art and design
 · Communication through Art and design
 · 3d design, media, techniques and technology
 · Specialist contextual investigation in Art and design

Programa BTEC (55 crèdits)
 · Visual recording in Art and design
 · Computers in Art and design
 · Design for advertising | Starting a small business
 · Typographic and Layout design
 · 3d computer modelling
 · Special Subject Investigation

MATÈRIES DE L’ITINERARI | 1r curs
Matèries comunes + de modalitat + específica

MATÈRIES DE L’ITINERARI | 2n curs
Matèries comunes + de modalitat + específica

www.esart.stucom.com

Carrer Còrsega, 409
08037 Barcelona

93 208 25 14

• Disseny (en moda, espais gràfics, producte, industrial) (G)
• Multimèdia (G)
•  Gràfica imresa, interactiva i publicitària (C)
• Animació, videojocs i entorns virtuals (C)

• Il·lustració (C)
• Projectes d’edificació (C)
• Producció d’audiovisuals i espectacles (C)

Esart és un centre educatiu que acull tots aquells joves que vulguin cursar un Batxillerat artístic per poder desenvolupar 
el seu potencial creatiu i rebre una formació pràctica de futur dins els àmbits de les Arts Escèniques, l’Art i Disseny, 
l’Audiovisual o la Producció musical. Tots els nostres àmbits artístics tenen una progressió posterior cap a estudis 
universitaris o cicles formatius de grau superior.

El nostre projecte ofereix una doble titulació, el Batxillerat oficial i el Fundation Diploma BTEC, reconegut a nivell 
internacional, el qual a més d’oferir un aprenentatge pràctic i professional de l’àmbit, obre les portes a les universitats 
internacionals a aquells alumnes que vulguin continuar posteriorment els seus estudis a l’estranger.

Aprenentatge per
PROJECTES

Motivació i incentiu a
L’EXPERIMENTACIÓ

Treball per mitjà de
GRUPS REDUÏTS

Equip docent de
PROFESSIONALS

jordi.manzanera
Texto escrito a máquina
Còrse

jordi.manzanera
Texto escrito a máquina
Carrer Còrsega, 409      08037 Barcelona            93 321 83 77

jordi.manzanera
Texto escrito a máquina




