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BATXILLERAT 
D’ARTS



FONAMENTS DE L’ART 
Proporcionar un seguit de coneixements elementals d’Història i
Teoria de l’Art, amb vistes a una  formació ulterior en aquestes
dues disciplines. Preparació específica de l’estudiant per a
comprendre i gaudir de l’art i les diferents manifestacions culturals.

DISSENY 
Disseny gràfic, disseny industrial i disseny de l’espai habitable
comparteixen una mateixa manerade fer. En aquesta matèria
aprenem a fer un projecte de disseny des de la idea fins el resultat
final.

VOLUM 
Busquem donar un nilvell de coneixements i tècniquesde
modelatge amb el fang, la talla de materials, la manipulació
d’elements lineals i plans per possibilitar la construcció de formes
que expressin el món subjectiu.

CULTURA AUDIOVISUAL 
Fotografia, vídeo, cinema... són eines per crear missatges visuals i
audiovisuals. En aquesta matèria llegim, analitzem i interpretem
imatges fixes, seriades i mòbils per després realitzar amb
solvència, fotografies i narracions visuals i/o audiovisuals (còmic,
reportatge,documental, vídeo de ficció i/o videoart).

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 
Aquesta matèria aprofundeix en la formació musical en àmbit del
llenguatge des de dos vessants: el coneixement i la 
pràctica, i proporciona les destreses comunicatives, expressives i
creatives que s’apliquen en el fet musical.

LITERATURA CATALANA I 
LITERATURA CASTELLANA 
Ampliem la formació literària i humanística de les matèries
comunes de llengua i literatura a partir de la lectura d’obres o de
fragments representatius.

DIBUIX TÈCNIC 
Aprendre a dibuixar amb rigor i exactitud amb eines com el llapis,
el compàs, el regle, l’escaire i el cartabó. És una matèria
imprescindible pel bon 
seguiment en el dibuix artístic i en el disseny, perquè ens ajuda a
dibuixar i crear cossos i objectesamb volum (bodegons, disseny
industrial), logotips 
(disseny gràfic) i espais interiors i exteriors.

ARTS ESCÈNIQUES 
Vols comunicar-te? Desbloquejar emocions, treballar la veu,
escriure els teus propis textos i representar-los? Vols aprendre a
improvisar a 
escena? Aquestes habilitats i moltes altres són les que podràs
desenvolupar amb aquesta assignatura.

DIBUIX ARTÍSTIC 
Aprenem a crear dibuixos capaços de comunicar, que permetin
manifestin les idees personals i les emocions a través de
l’expressió gràfica. Ajuda a explorar i concretar els pensaments
als artistes, arquitectes, dissenyadors, escenògrafs i productors
audiovisuals.

ANÀLISI MUSICALS 
Familiaritzar l’alumnat amb les característiques del llenguatge
musical a través de l’observació i l’examen detallat de l’obra
musical i dels contextos en què es crea i s’interpreta, amb
l’objectiu de comprendre els elements interns i externs que hi
intervenen i que configuren la música com a discurs sonor amb
propietats expressives, comunicatives i creatives.

 SEGONA LLENGUA 
Aprofundiment en la pràctica oral, tot seguint els temes de
conversa més rellevants de l’actualitat cultural dels països
europeus (França, Alemanya,Regne Unit i Itàlia).

TÈCNIQUES D’EXPRESSIÓ GRAFICOPLÀSTICA 
Experimentaràs i descobriràs diferents  tècniques plàstiques i
artístiques que et permetran adquirir recursos i coneixements per
poder expressar-te lliurement i acostar-te més al’art contemporani 

. 
PSICOLOGIA 
És el coneixement, la comprensió, l’anàlisi i la ment humà.
Estudiarem els trastorns de la ment i les diferents escoles. 

SOCIOLOGIA 
És l’estudi del comportament en societat, les raons que l’expliquen
i els canvis socials i estructurals que es produeixen tenint en
compte els diferents factors que els provoquen. 

ESTADA A L’EMPRESA 
L’estada a l’empresa és matèria amb una funció essencialment
orientadora que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la
realitat del món laboral. 

RELIGIÓ 
Estudiem la religió catòlica i la seva simbologia, juntament amb les
altres religions, per tant de tenir un criteri propi i elements de judici
davant la religió i el fet religiós.

HISTÒRIA DE LA MÚSICA I DE LA DANSA 
proporcionar a l'alumnat una visió global del lloc que ocupen la
música i la dansa dins la història de les manifestacions artístiques
i la seva aportació a la història de la cultura humana en general 


