Batxillerat
Creatiu
Dual

CREATIVE MEDIA
Títol oficial de Batxillerat, modalitat en Arts
Pearson BTEC International Level 3
Foundation Diploma (540) in Creative Media

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.

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

Comunicació audiovisual (G)
Comunicació industrial (G)
Cinema i televisió (G)
Periodisme; Publicitat (G)

•
•
•
•

Fotografia; càmera digital (G)
Sons per a directes; Producció audiovisual (C)
Postproducció de vídeo i àudio (C)
Producció d’espectacles (C)

Aprenentatge per
PROJECTES
Motivació i incentiu a
L’EXPERIMENTACIÓ
MATÈRIES DE L’ITINERARI | 1r curs
Matèries comunes + de modalitat + específica
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
· Història del món contemporani
· Literatura universal
· Producció audiovisual I [específica]

MATÈRIES DE L’ITINERARI | 2n curs
Matèries comunes + de modalitat + específica
Matèries comunes
· Llengua catalana i literatura
· Llengua castellana i literatura
· Llengua estrangera (Anglès)
· Història de la filosofia
· Història
· Tutoria

www.esart.stucom.com

Modalitat:
· Fonaments de les arts II
· Cultura audiovisual II
· Literatura catalana
· Producció audiovisual II [específica]

Treball per mitjà de
GRUPS REDUÏTS
Equip docent de
PROFESSIONALS

Programa BTEC (50 crèdits)

· Pre-Production Techniques for the Creative
Media Prod.
· Communication Skills for Creative Media Prod.
· Research Techniques for the Creative Media Prod.
· Audio Production Processes and Techniques
· Film and Video Editing Techniques
· Single Camera Techniques | Writing for TV
and Video
· Film Studies
Programa BTEC (65 crèdits)
·
·
·
·
·
·
·

Research Techniques for the Creative Media Prod.
Understanding the Creative Media Sector
Audio Production Processes and Techniques
Writing for TV and Video
Music Video | Social Video
Special Subject Investigation
Social Video | Music Video | Audio Production
Processes and Techniques
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