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BATXILLERAT MASSANA: QUÈ EL DISTINGEIX?
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La Massana és una escola de portes obertes. Tan obertes com
ho vol ser el seu esperit, el seu tarannà i la seva mentalitat.
El batxillerat artístic de la Massana valora, al mateix nivell,
tant la teoria com la pràctica, partint de plantejaments pedagògics que combinen l’una i l’altra, sabent que es pot «pensar
fent», de la mateixa manera que es pot «fer pensant».
El batxillerat ofereix, una formació integral, basada en
la confiança en l’alumnat, contribuint a fer-lo madurar intel·
lectualment i personal, i ajudant-lo a desenvolupar destreses
i conviccions per comprendre i encarar la realitat de manera
lúcida, crítica i creativa.
Al tronc de matèries comunes i de modalitat (l’artística) que
cursa tot l’alumnat, hi afegim un conjunt d’assignatures específiques de tipus pràctic, sense renunciar (al contrari) a l’exigència teòrica i conceptual. Les assignatures pràctiques es
duen a terme als tallers propis de l’Escola. Opcions habituals:
1r curs:
Ceràmica
Escultura
Joieria
Pintura
Vidre
Esmalt
Gravat

2n curs:
Disseny 3D
Art tèxtil
Audiovisual

La convivència amb els altres plans d’estudi d’ensenyaments
superiors, i la presència d’estudiants de totes les edats i de
diverses nacionalitats (pels programes d’intercanvi internacional), sol esdevenir un estímul per a l’alumnat de Batxillerat
artístic, que propicia que pugui compartir les idees i projectes
d’altres estudiants i del professorat del centre.

Després del batxillerat, a la Massana, també s’hi pot cursar:
•
•
•
•

Vuit Cicles Superiors d’Ensenyaments
Professionals d’Arts Plàstiques i Disseny,
Un Grau Universitari en Arts i Disseny (UAB),
Un Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies,
Moltíssims cursos semestrals de formació no reglada
agrupats sota el nom de Massana Permanent, de
continguts diferents en cada convocatòria.

La Massana disposa d’un gran nombre de tallers i de professionals de les diverses arts aplicades i del disseny, cosa que
permet als estudiants d’iniciar-s’hi i de posar en marxa la seva
pràctica creativa des del primer dia.

INFORMACIONS PRÀCTIQUES
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L’Escola Massana ofereix tres línies de Batxillerat
(105 places).
Viure a qualsevol barri de la ciutat, sempre que pertanyi al municipi de Barcelona, atorga la mateixa quantitat de punts en
la prioritat d’accés.
L’horari és diürn, cada matí, més una hora, una sola tarda,
només a primer curs.

QUIN PREU TÉ?
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L’Escola Massana és un centre públic que pertany a l’Ajuntament de Barcelona, en conseqüència, el batxillerat és gratuït. A començaments de curs s’abona una quantitat única, en
concepte d’assegurança i de material, aprovada, cada curs,
pel Consell de Centre. Actualment, al voltant de 150 €.

VIES D’ACCÉS
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Les preinscripcions i matriculacions es regeixen pels barems
que el Departament d’Ensenyament fixa per a tots els centres
d’ensenyament secundari sostinguts amb fons públics. Per a
accedir-hi, cal complir algun dels requisits següents:
Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
(GESO).
Tenir el títol de Tècnic d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
o de Tècnic Superior d’un Cicle Formatiu de Grau Superior
(en aquests dos casos es pot demanar la convalidació de
matèries optatives i del Treball de Recerca).
Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que
hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de Tècnic
esmentat.
L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si encara es troba en tràmit, presentant el «volant
per a la inscripció condicional en centres educatius».
El calendari de preinscripcions i matriculacions el determina i
publica, al seu web, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

AL COR DE LA CIUTAT
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Situada al cor de Barcelona, a tocar de les Rambles i de la
Boqueria. Acollida, des de 1935, en part de l’antic Hospital de
Sant Pau i de la Santa Creu, i des de 2017 en l’edifici propi de
la Plaça de la Gardunya, en un entorn curull de referents històrics i culturals.
La Massana forma part d’un dels eixos culturals més actius
de la ciutat, al costat de referents com el MACBA, el CCCB, la
Virreina, la Capella o la Filmoteca de Catalunya. La vida pedagògica del Grau universitari transcorre en estreta col·laboració
amb tots ells.

10’
Pl. Catalunya
FGC / Metro / Rodalies

Universitat
Central
7’
CCCB
10’
Pl. Universitat
Metro L1 i L2

7’
MACBA

Pl. Urquinaona
3’
La Virreina Centre
de la Imatge
Pl. Sant Jaume

La Rambla
del Raval
9’
Mercat de
Sant Antoni
Metro L2

1’
La Capella

6’
Centre
Artesania i Moda

MASSANA

1’
La Boqueria
4’
La Filmoteca
L’Apolo

8’
Centre d’Art
Santa Mònica

3’
Metro L3
Parada Liceu

DHUB

el mar

I DESPRÉS DEL BATXILLERAT?
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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.
És possible integrar-se al món laboral.

Què més puc fer a Massana?

escolamassana.cat
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