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Trets específics
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El batxillerat d'arts del Moisès Broggi (*via d’arts plàstiques,
imatge i disseny) neix amb un equip docent que té la
voluntat de treballar les matèries de modalitat amb les
últimes tecnologies i amb un perfil plenament actualitzat.
Com a tret excepcional, volem oferir a l’alumnat una
competència artística fonamentada en la cultura audiovisual actual. Vertebrem el currículum connectant la pràctica
creativa més procedimental amb el món de la imatge i de
les noves tecnologies.
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Pots consultar més informació relativa
a les matèries, sortides i activitats al nostre web.

També pots estudiar aquesta modalitat des del Batxibac
(batxillerat francès-espanyol).

On som?
A tocar de l’hospital de Sant Pau
Es pot arribar amb:
Metro: Línies L5 i L4
Bus: Línies H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192

Amb la col.laboració del Col.legi de Llicenciats en Belles Arts
de Catalunya (COLBACAT) i de l’associació A Bao A Qu
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Treballarem integrant a cadascuna de les matèries de
modalitat els continguts de la resta d’assignatures, de
manera que l'alumnat vagi situant-se en un context realista
e integrador i estigui preparat per continuar estudis
superiors i per començar a treballar en projectes
col.laboratius.
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Combinarem des del primer dia les tècniques i eines
tradicionals (gouache, tinta, aquarel·la, collage...) amb les
infogràfiques (photoshop, illustrator...) i d’edició videogràfic .
La nostra manera de treballar s’ha vist reconeguda amb el
1r premi de Bones Pràctiques TIC a la ciutat de Barcelona
(2014).

INSTITUT MOISÈS BROGGI
CARRER DE SANT QUINTÍ, 32 al 50 08041 BARCELONA

Tel. 93 436 89 03 Fax 93 456 32 85
a8013135@xtec.cat

http://institutbroggi.org

El Batxillerat d’Arts*
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Espais
Al ser un centre de nova creació tenim material i espais molt
actualitzats. El nostre objectiu és aconseguir les millors condicions
de treball pels alumnes. Els espais més importants dedicats al
Batxillerat d'Arts Plàstiques i Disseny son:
Aula de Visual i Plàstica,i Volum Aula de Dibuix Artístic, Aula de
Volum i Aula d'Infografia.

Currículum
El batxillerat té matèries comunes i de modalitat .
Les matèries comunes són aquelles que han de cursar tots els alumnes
de batxillerat (Llengua Catalana, Castellana i Anglesa, Filosofia,
Educació Física, Treball de Recerca i Ciències per al Món Contemporani).
Les matèries de modalitat que oferta el centre són:
Dibuix Artístic (a 1r és de modalitat i a 2n optativa). Constitueix
l'eix vertebral de tots els estudis artístics.
Cultura Audiovisual (a 1r i 2n). Aquí s'inicia el coneixement tècnic
de la fotografia, el vídeo i altres mitjans audiovisuals que obren
camins a una sortida laboral molt amplia.
Històtia de l’Art (a 1r) i Fonaments de l’Art (a 2n).
Les matèries de modalitat que oferta el centre són:
Dibuix Tècnic (a 1r i 2n). Fonamental per a l'estudi de diverses
enginyeries, interiorisme i altres titulacions.
Art i Volum (a 1r). Aquí s'investiguen les possibilitats creatives en
l'espai.
Disseny (a 2n). Aquesta és potser l'assignatura que més s'apropa
al que serà la pràctica professional de la major part dels
alumnes en el futur.

Sortides acadèmiques i
professionals
El batxillerat d’arts
prepara a l'alumnat per fer molts
estudis superiors, alguns d'ells
no relacionats directament amb
el món de l'art i el disseny, com
ara Pedagogia, Educació Infantil,
Logopèdia, Dret, Història,
Relacions Laborals, Magisteri o
Turisme, no obstant, intentem
orientar principalment els
alumnes que vulguin continuar
la seva formació dins del món
gràfic i artístic cap a estudis de
Formació Professional de Grau
Superior:
Disseny gràfic, Il·lustració, Gràfica-Publicitària, Disseny
d'Interiors, Aparadorisme, Arquitectura Efímera, Animació
Tradicional/3-D, Fotografia, Imatge i So, Teatre, Estilisme i
Moda…
I també estudis de Grau universitaris:
Disseny gràfic, Il·lustració, Gràfica-Publicitària,
Disseny d'Interiors, Aparadorisme,
Arquitectura Efímera,
Animació Tradicional/3-D,
Fotografia, Imatge i So,
Teatre, Estilisme i Moda,
Comunicació Audiovisual…

Activitats
Des de bon començament volem que els referents dels
nostres alumnes siguin treballs de màxima qualitat i també que les
seves creacions s’apropin als criteris professionals del món de l’art, la
creació i el disseny. Fem projectes amb professionals i entitats de
referència d’aquest món a la ciutat de Barcelona: MACBA, La Pedrera,
Fundació Miró, A bao a qu, Facultat de BBAA, COLBACAT…

