Història
L’Escola Massana és un centre municipal d’Art i Disseny que va iniciar la seva labor pedagògica el
14 de gener de 1929, fruit del llegat del pastisser i filantrop barceloní Agustí Massana. L’essència del
centre és la interrelació entre les arts, el disseny i les arts aplicades, àrees complementàries a partir
de les quals s’estableix un diàleg entre la tradició i la innovació.
La voluntat històrica de l’Escola Massana és el diàleg social, cultural i professional amb els agents i
institucions tant del context local com de l’àmbit internacional.
Les instal·lacions
L’Escola Massana disposa d’una vintena de tallers on treballar el cisellat, el gravat, l’esmaltat, el
lacat urushi, el vitrall, l’esgrafiat, tècniques de joieria, el bronze, la talla de fusta i pedra, la tipografia,
la forja, el modelat, els motlles, l’autoedició, l’enquadernació, la serigrafia, la impressió i escanejat
3D, la fotografia, el vídeo, la ceràmica o la producció tèxtil. A aquests espais dedicats a la pedagogia
s’hi sumen les aules polivalents, les aules de pintura i dibuix, i les aules amb equipament informàtic.
A la planta baixa s’hi troba l’auditori amb capacitat per a 125 persones, una sala d’exposicions amb
un ampli aparador cap a la plaça, la biblioteca i zones d’estudi per a l’alumnat.
Es tracta d’un edifici pensat perquè l’escola es consolidi com a un dels centres pedagògics de
referència en l’àmbit de les disciplines creatives.
La ubicació
El curs 2017–2018 l’Escola Massana es trasllada del recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu a un
nou edifici projectat per l’arquitecta Carme Pinós. El nou edifici està situat a la Plaça de la Gardunya
del barri del Raval, rere el mercat de la Boqueria i a pocs metres de l’anterior seu. Es tracta d’una
nova escola d’11.000 metres quadrats disposats en cinc plantes i un soterrani.
L’Escola Massana es contamina al màxim del caràcter dinàmic i fresc del seu entorn. S’ubica al cor
mateix de la ciutat, a pocs metres del MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona).
Cap al món
Les relacions institucionals i organitzatives amb el FAD (Organisme per al Foment de les Arts i del
Disseny) i amb el Museu del Disseny de Barcelona són habituals. De la mateixa manera, Massana
estableix convenis de col·laboració amb multitud d’institucions públiques i privades locals per a la
realització de projectes, tallers, seminaris i altres activitats culturals en què participen activament els
estudiants.

L’Escola Massana promou i gestiona acords institucionals amb altres centres europeus i no
europeus on s’imparteixen estudis superiors de l’àmbit de les arts i del disseny. Des de 2017,
Massana forma part de l’Associació Internacional d’Universitats i Escoles d’Art, Disseny i Mitjans
CUMULUS.
GRAU EN ARTS I DISSENY
Quin preu té?
El Grau en Arts i Disseny és una carrera que s’imparteix a un centre de titularitat pública. L’Escola
Massana és un centre adscrit a la UAB i el Grau és un títol propi de la UAB. El preu públic del
crèdit és de 25,27€, a què s’hi ha de sumar el preu propi establert pel Consorci d’Educació de
Barcelona, que és de 82€ (total: 107,27€ per crèdit), Cada curs del Grau en Arts i Disseny consta de
60 crèdits.
És un grau oficial?
Sí, és un grau Bolonya i és dins el mapa de titulacions europees amb el codi RUCT 2501571. El grau
forma part de la branca d’humanitats, està sota el paraigua de la Universitat Autònoma de
Barcelona, va passar la verificació el 2010 i va rebre l’acreditació el 2015.
Quina és la nota de tall?
Un 5. Les assignatures que ponderen a les PAU pel grau d'arts i disseny són: Anàlisi musical (0,1);
cultura audiovisual (0,1); dibuix artístic (0,2); dibuix tècnic (0,1); disseny (0,2); economia de
l’empresa (0,1); fonaments de les arts (0,2), geografia (0,1); grec (0,1); història de l’art
(0,2); literatura catalana (0,1); literatura castellana (0,1); llatí (0.1); matemàtiques aplicades a les
ciències socials (0,1).
Com em matriculo?
Via preinscripció universitària, com per a la resta de graus.
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03
És una carrera pràctica?
És un grau teoricopràctic i d’avaluació continuada. Les assignatures es despleguen des diverses
àrees de coneixement interrelacionades, com són: la teoria, la metodologia projectual i la
materialització a partir de diferents llenguatges.
Amb quins escenaris professionals té connexió?

–Estudis de disseny de producte, d’interiorisme, o de disseny d’exposicions.
–Despatxos d’arquitectura, consultories de disseny i innovació, centres d’investigació i
desenvolupament, revistes i editorials especialitzades.
–Estudis de disseny gràfic, disseny d’identitat corporativa, disseny editorial, disseny d’informació.
–Agències de comunicació i branding.
–Il·lustració (editorial, periodística o publicitària), còmic i novel·la gràfica, animació interactiva
(videojocs, apps, llibres interactiu…).
–Joieria, tèxtil, ceràmica i vidre.
–Escultura, instal·lació, vídeo, performance, edició d’obra, dibuix, pintura i fotografia.
–Crítica d’art i de disseny, comissariat d’exposicions, gestió cultural, direcció artística, direcció
creativa.
–Pedagogia de les arts i el disseny.
Pel que fa la continuïtat en l’àmbit acadèmic, el grau dona accés a màsters i postgraus oficials.
Quin és el perfil d’alumne?
El grau té en compte la diversitat de l’estudiant, no només de la procedència acadèmica sinó també
la cultural. Així que el perfil de l’estudiant de nou ingrés hauria de tenir les característiques següents:
–Sensibilitat artística
–Sentit estètic
–Creativitat i imaginació
–Capacitat d’innovació
–Capacitat de representació
–Habilitat manual
–Destresa tècnica
Convalideu assignatures de Cicles Formatius de Grau Superior o d’altres graus?
Dependrà de cada cas, s’ha de fer la gestió a la secretaria acadèmica del
centre: info.grau@escolamassana.cat
En quin horari s’imparteix?
De tarda
Quina diferència hi ha amb altres graus similars?

La “i”, perquè som l’únic grau en arts “i” disseny. És molt important, ja que no és una cosa “o” l’altra,
sinó “i” l’altra. Això marca un camp de sabers i aprenentatges comú a les arts i els dissenys i, alhora,
un perfil clarament transdisciplinari.
L’alumnat de grau pot fer una mobilitat Erasmus+?
L’alumnat del grau en Arts i Disseny pot gaudir d’una mobilitat d’estudis i/o de pràctiques del
programa Erasmus+ sota l’aixopluc de la Carta Erasmus d’Educació Superior de la UAB, E
BARCELO 02. La durada és semestral o anual, depenent de la normativa vigent. Es pot demanar
informació al personal de Mobilitat Internacional a la Secretaria Acadèmica o per correu:
internacional@escolamassana.cat
En quins centres superiors es pot fer una mobilitat Erasmus+?
Les mobilitats d’estudis Erasmus+ només es poden fer en les institucions superiors europees i no
europees amb les quals l’Escola Massana té signat un conveni d’intercanvi, les anomenem escoles
partner. Hi ha escoles partner diferents per a cada pla d’estudis. Consulta’ls al web.
Quan es pot sol·licitar i fer una mobilitat Erasmus+?
L’alumnat de GAAD pot sol·licitar la mobilitat d’estudis i/o pràctiques Erasmus+ quan està cursant el
tercer curs i gaudir-ne durant el primer o segon semestre del quart curs, sempre que hagi superat
satisfactòriament tots els crèdits dels cursos anteriors.

POSTGRAU EN ARTS APLICADES CONTEMPORÀNIES
Quin contingut té?
El paper de les arts aplicades en el món actual s’ha redefinit. Existeix un retorn al “fer és pensar”. El
Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies vol replantejar el paper de la creativitat aprofitant el
bagatge de l’art, del disseny i la saviesa de l’artesania. Aquests estudis tenen un programa formatiu
basat en el taller com a lloc central per al desenvolupament del treball personal i creatiu.
Quin preu té?
3.400 €
És un postgrau oficial?

És una diplomatura de postgrau de títol propi de la UAB - Escola Massana de caràcter
professionalitzador.
Quin és el procés d’inscripció?
El període d’inscripció està obert fins a mitjans de juliol. Per inscriure’s s’ha d’enviar un dossier a
postgrau@escolamassana.cat
Acceptat aquest dossier, caldrà fer un primer pagament de 400 € (que es retornaran si no es
realitzés el postgrau).
Com em matriculo i quins són els pagaments fraccionats?
Una vegada confirmat que es realitza el postgrau (perquè s’arriba al nombre suficient d’alumnes
inscrits), es formalitza la matrícula amb un segon pagament de 1.200 €. El tercer i quart pagament,
de 900€ cadascun, es fan a finals de novembre i a finals de gener. Tots els tràmits es fan a l’Escola
Massana.
És un postgrau pràctic?
Aquest postgrau té una càrrega important de caràcter teòric, però l’accent es posa en tres tallers:
joieria, arts del foc (ceràmica i vidre) i art tèxtil.
A qui pot interessar?
El Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies és d’interès per a graduats en belles arts,
arquitectura, disseny i humanitats, i també per a titulats en els cicles formatius de grau superior en
les escoles d’art i disseny, i per a professionals en actiu que volen desenvolupar una formació
universitària.
Quines sortides professionals té?
Amb una formació interdisciplinària, aquest nou perfil de professional podrà desenvolupar projectes
personals amb un alt grau d’implicació social, ecològica i creativa, i tindrà capacitats per
interrelacionar-se amb equips multiprofessionals en l’àmbit de l’art i del disseny: arquitectura, disseny
de producte, arts visuals, moda, direcció d’art per a l’audiovisual i teatre.
S’ha d’estar en possessió d’un títol de grau?
Es pot accedir amb un títol universitari o sense, si bé això comporta l’obtenció d’un certificat
d’aprofitament.

Per a qualsevol informació escriu a postgrau@escolamassana.cat

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Quins cicles ofereix l’escola?
–Gràfica Impresa, Il·lustració i Tècniques Escultòriques. Són cicles de durada total de dos anys
incloent-hi el projecte integrat (pertanyen al pla LOE).
–Modelisme Industrial, Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, Art Tèxtil, Joieria Artística, i Arts
Aplicades al Mur. Són cicles d’una durada de dos anys més un tercer en què es fa el Projecte Final
de Cicle), en què els alumnes estan supervisats per un tutor (pertanyen al pla LOGSE).
En quin horari s’imparteixen?
De matí.
Com puc accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior?
Si has cursat el Batxillerat Artístic, un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny o
un CFGS de famílies equivalents, el pla 63, 84 o 86, Belles Arts, Arquitectura Superior, o Enginyeria
Tècnica en Disseny Industrial, tens accés directe amb la nota final per al cicle que vulguis fer en
primera opció. Si véns d’un Batxillerat que no sigui l’Artístic, altres CFGS o altres titulacions
universitàries, has de fer la prova específica de la prova d’accés. Si no tens cap d’aquests requisits
acadèmics, has de tenir 19 anys (o complir-los l’any de la convocatòria) i fer tant la prova comuna
com l’específica de la prova d’accés.
Quina titulació s’obté cursant un Cicle Formatiu de Grau Superior?
TSAPD (Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny, en l’especialitat que hagis fet).
Quin preu té?
Les taxes dels cicles les marca el Departament d’Ensenyament. La taxa es va actualitzant, però per
tenir una orientació els darrers anys ha estat de 360€, a què s’hi ha de sumar uns 300€ que s’aporta
a l’escola per ús d’espais i serveis (total uns 660€). El pagament es pot fraccionar en dos terminis.
Quins ajuts per a la matrícula es poden demanar?

En trobareu tota la informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
Puc convalidar alguna assignatura si he fet un altre cicle o un grau universitari?
Les convalidacions es fan una vegada t’has matriculat al cicle. Les escoles poden fer les
convalidacions internes entre cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny. La resta
de convalidacions es gestionen des de l’escola i s’envien o bé al Ministerio de Educación y
Formación Profesional o bé al Departament d’Educació perquè les resolgui.
Quan són les proves d’accés?
Les dates estan publicades al web: http://www.escolamassana.cat > CICLES FORMATIUS > Proves
d’accés
Si sóc estranger on puc homologar la meva titulació?
Si no tens estudis universitaris, al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), plaça d’Urquinaona, 5.
Si tens estudis universitaris, a la Delegació del Ministeri d’Educació, carrer de Bergara, 12. Si no
resideixes a Espanya, ho pots sol·licitar al consolat o l’ambaixada d’Espanya al teu país.
L’alumnat de CFGS pot fer una mobilitat Erasmus+?
L’alumnat de cicles formatius de grau superior pot gaudir d’una mobilitat d’estudis del programa
Erasmus+ sota l’aixopluc de la Carta Erasmus d’Educació Superior pròpia de l’Escola Massana, E
BARCELO 59. La durada és semestral o anual, depenent de la normativa vigent. Es pot demanar
informació al personal de Mobilitat Internacional a la Secretaria Acadèmica o per correu:
internacional@escolamassana.cat
En quines institucions superiors es pot fer una mobilitat Erasmus+?
Les mobilitats d’estudis Erasmus+ només es poden fer en les institucions superiors europees i no
europees amb les quals l’Escola Massana té signat un conveni d’intercanvi, les anomenem escoles
partner. Hi ha escoles partner diferents per a cada pla d’estudis. Consulta’ls al web.
Quan es pot sol·licitar i fer una mobilitat Erasmus+?
L’alumnat de CFGS LOE pot sol·licitar la mobilitat d’estudis quan estigui cursant el segon curs i
gaudir-ne durant el primer semestre del curs següent, sempre que no hagi presentat el projecte final,
que matricularà i presentarà durant el curs següent. L’alumnat de CFGS LOGSE pot sol·licitar la

mobilitat d’estudis quan estigui cursant el segon curs i gaudir-ne durant el primer semestre del curs
següent, un cop s’hagi matriculat del projecte final.

BATXILLERAT ARTÍSTIC
Què és el batxillerat?
És una etapa postobligatòria que forma part de l’educació secundària i es distribueix en dos cursos
acadèmics. Hi ha diverses modalitats i s’organitza de manera flexible, de manera que pugui oferir
una preparació global i alhora especialitzada a l’alumnat, d’acord amb les seves perspectives i
interessos de formació.
El batxillerat té com a finalitat la formació integral i bàsica dels alumnes, així com la seva orientació i
preparació per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de
grau superior i per a la vida laboral.
En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de
modalitat i matèries específiques. Les matèries comunes d’opció s’han de cursar obligatòriament en
funció de la modalitat que hagi triat l’alumne. Les matèries específiques completen el currículum
personal de cada alumne.
Com s’accedeix al batxillerat?
–Amb el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO).
–Amb el títol de tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà o tècnic superior d’un Cicle Formatiu de
Grau Superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball
de recerca).
–Havent cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de
GESO o al títol de tècnic.
I després del batxillerat?
Es pot accedir a la Universitat un cop aprovades les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
Es pot cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior d’arts plàstiques i disseny, de formació
professional específica o d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés. Es pot accedir
als ensenyaments superiors artístics, així com integrar-se al món laboral.
Quines característiques té el batxillerat artístic de l’Escola Massana?

La tradició de l’Escola Massana aspira, d’una banda, a oferir una sòlida formació integral que ajudi
l’alumnat a madurar intel·lectualment i a desenvolupar les eines per comprendre la realitat d’una
manera lúcida i crítica. De l’altra, tot valorant la importància de la teoria i la pràctica, pretén trencar la
dicotomia entre l’una i l’altra, i parteix del propòsit de “pensar fent” o “fer pensant”. És per això que
ofereix la possibilitat d’integrar-se en tallers d’art, oficis i disseny que permeten una forta connexió
amb la pràctica creativa.
El batxillerat de la Massana s’organitza a partir d’un tronc de matèries comunes i de modalitat, que
cursa tot l’alumnat, i un conjunt d’assignatures específiques de tipus pràctic relacionades amb els
tallers d’oficis que defineixen la singularitat de l’Escola. L’Escola Massana ofereix tres línies de
batxillerat. L’horari del primer curs és de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30, i una tarda de 15.00 a
16.00. L’horari del segon curs és de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.30.
És un batxillerat públic?
L’Escola Massana és un centre públic el titular del qual és l’Ajuntament de Barcelona i que gestiona
el Consorci d’Educació de Barcelona. Les preinscripcions i matriculacions es regeixen per les
resolucions que el Departament d’Educació fixa per a tots els centres d’ensenyament secundari
sostinguts amb fons públics.
El calendari de preinscripcions i matriculacions el determina i publica el Departament d’Educació al
web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
Quina continuïtat pot tenir l’estudiant a l’Escola Massana després del batxillerat?
L’Escola Massana ofereix diverses possibilitats de continuïtat d’estudis superiors després del
Batxillerat Artístic:
–Cicles de Grau Superior d’Arts plàstiques i disseny de 8 especialitats.
–Grau universitari en Arts i Disseny.

MASSANA PERMANENT
Què són el cursos de Massana Permanent?
És una oferta de cursos no reglats de durada semestral i de continguts relacionats amb l’art, les arts
aplicades o el disseny. Majoritàriament són de caràcter pràctic i estan lligats als tallers, i estan
pensats per completar i actualitzar la formació tant d’estudiants com de professionals en actiu.
Alguns d’aquests cursos són d’especialització UAB.
Què vol dir curs d’especialització UAB?

Són cursos pensats per oferir una formació específica i especialitzada sobre una matèria. Són
reconeguts per la UAB i s’obté un certificat de l’Escola de Postgrau de la UAB.
Com matricular-se a Massana Permanent?
La matrícula es fa online al web de l’Escola Massana durant els períodes marcats.
Quins preus tenen els cursos?
Entre 400 i 900 € depenent del nombre d’hores i tipologia del curs.
Quin és el sistema de pagament?
S’abona una prematrícula de 100 € (que es retorna si no s’acaba programant el curs) i la resta de
l’import es paga abans de començar el curs.
Quines són les dades del curs, dies, hora, durada?
Es programen dues ofertes: 1r semestre (octubre–febrer) i 2n semestre (març–juny)
Hi ha algun descompte o beques?
Els alumnes i exalumnes que hagin cursat estudis oficials de l’Escola Massana tenen un descompte
del 5 % sobre el preu de la matrícula. És necessari presentar el document acreditatiu en el moment
de la matrícula. Aquells que es matriculin a dos o més cursos tindran un 5% de descompte en el curs
més barat. No són cursos oficials i per tant no hi ha cap sistema de beques ni ajudes.
El material del curs està inclòs en el preu?
En els casos que es requereix material concret s’especifica en la informació del curs.
Es demana algun tipus de requisits per accedir als cursos?
Alguns cursos tenen com a requisit un perfil curricular que s’especifica en la informació del curs.
Els cursos tenen algun tipus de reconeixement oficial?
La majoria tenen el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com
a cursos de promoció docent i formació permanent per al professorat no universitari.

