Les arts plàstiques, la fotografia i
el cinema són la base de matèries
optatives i itineraris a l’ESO, i la
cultura audiovisual és un signe
d’identitat del nostre batxillerat.
Des de l’any 2009 participem en
el projecte Cinema en curs, en
col·laboració amb l’Associació A
Bao A Qu, una activitat que
atorga un caràcter propi al nostre
projecte educatiu i que ha
produït treballs de gran qualitat,
seleccionats per participar en
prestigiosos festivals d’arreu del
món, on han rebut nombrosos
premis i reconeixements.

Som a Sant Vicenç de Castellet, ben
comunicats tant per carretera com per
ferrocarril amb les principals
poblacions del Bages, Baix Llobregat i
Vallès Occidental.
Estem situats a poca distància de
Manresa (8 km), Terrassa (24 km) i
Olesa de Montserrat (18 km). Ben a
prop de l’Institut tenim les estacions
de Renfe (400 m) i de FGC (650 m), i
una parada de bus (150 m) que enllaça
Sant Vicenç amb Manresa i la resta de
poblacions del Bages Sud.
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INSTITUT CASTELLET

Acumulem una llarga trajectòria
en el camp dels ensenyaments
artístics, especialment en l’àmbit
audiovisual. Les arts visuals i
plàstiques, però també la
música i la dansa, com a formes
d’expressió i creació artística,
formen part indestriable de la
nostra forma d’entendre el món i
de relacionar-nos amb el nostre
entorn.
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La via d’arts plàstiques, disseny i imatge
s’adreça a tot l’alumnat interessat en les arts
plàstiques, les arts visuals o el disseny. Agrupa
matèries destinades a l’afinament de la
sensibilitat, la formació de criteri estètic i
l’ensenyament de les destreses necessàries
per a la realització d’obres d’art i de disseny.
Objectius
- Assolir capacitats de comprensió crítica del
passat i del present de les obres d’art i de
disseny.
- Interpretar correctament la informació
estètica que ens arriba per via mediàtica.
- Comprendre la relació entre els espais i els
objectes del nostre entorn, entre les cultures
audiovisuals i escèniques, i el seu context.
- Adquirir els coneixements i les aptituds per
vehicular les idees, per crear obres valorables
en els àmbits de l’art i del disseny, i per
realitzar representacions i espectacles
artístics.

MATÈRIES DE MODALITAT
1r de batxillerat

2n de batxillerat

· Fonaments de les Arts I

· Fonaments de les Arts II

· Volum
· Història del Món Contemporani
· Literatura Catalana

· Disseny

· Dibuix Artístic I

· Dibuix Artístic II

· Cultura Audiovisual I
· Dibuix Tècnic I
· Francès
· Alemany

· Cultura Audiovisual II +
Tècniques Graficoplàstiques
· Dibuix Tècnic II
· Literatura Castellana

RECURSOS
· Aula de dibuix artístic i tècnic
· Aula de fotografia i cinema
· Equipament informàtic per a
muntatge audiovisual
· Taller d'art
· Espai d'exposició de projectes
artístics

· Classes pràctiques en grups
reduïts
· Classes magistrals d'artistes
· Sortides i visites a museus i
sales d'exposicions
· Viatge d'estudis

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS
Estudis universitaris de l’àmbit de l’art i les humanitats, com Belles Arts, Disseny, Arquitectura,
Cinematografia, Disseny, Animació i Art Digital, o Disseny i Producció de Videojocs.
Ensenyaments artístics superiors, com Disseny Gràfic, Disseny d'Interiors, Disseny de Producte,
Disseny de Moda o Conservació i Restauració de Béns Culturals
Ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny que capaciten per al desenvolupament qualificat
de les diverses professions relacionades amb el disseny, les arts aplicades i els oficis artístics: Disseny
d’interiors, Comunicació gràfica i audiovisual, Disseny industrial, Joieria d’art, Tèxtils artístics, etc.

