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El batxillerat és una etapa no obligatòria.
L’objectiu és  proporcionar la formació, la 
maduresa intel·lectual i humana, els 
coneixements i les destreses que  permetin 
progressar als nostres alumnes  en el seu 
desenvolupament personal, intel·lectual i 
social per incorporar-se a l’educació superior i 
a la vida activa.



1. CALENDARI ESCOLAR

- 1r trimestre: 14 de setembre- 15 de desembre del 2017
- preavaluació: 16-20 d’octubre
- Lliurament notes preavaluació: 30 d'octubre 
- Lliurament de notes: 22 de desembre

-  2n trimestre: 18 de desembre- 16  de març del 2018
- Lliurament de notes: 23 de març

- 3r trimestre: 19 de març- 22 de juny del 2018
- Lliurament de notes: 28 de juny



Festivitats i lliure disposició
•12 d’octubre
•1 novembre
•6 desembre-8 desembre
•Vacances de nadal: 23 de desembre – 7 gener
•Setmana santa:  24 de març al 2 d’abril
•25 de maig. Festa local
LLIURE DISPOSICIÓ
•13 octubre 
•7 de desembre 
•12 de febrer 
•30 d’abril 
•21 de maig 



2. ÀMBIT CURRICULAR

CURRÍCULUM

Matèries   Matèries            Treball de 
Recerca
comunes      modalitat
- Ciències i tecnologia

                               Humanitats i ciències socials

Per a completar el nostre currículum i poder viure  l’aprenentatge 
inclusiu de la llengua anglesa realitzem l’Estada lingüística  a 
Londres 9 al 13 d’abril



➢Fomentem la llengua anglesa:

➢Desdoblament de les classes per treballar la 
competència oral 
➢Estada lingüística amb famílies britàniques a 

Londres durant una setmana del primer curs de 
batxillerat
➢Els alumnes d’anglès que acreditin un nivell 

suficient tenen la possibilitat de fer la prova del B1 
i B2.



2.1. Matèries comunes

•Llengua catalana : Alfons Verdú/Carme Obiols
•Llengua castellana : Conchi Sánchez 
•Llengua anglesa: Manel González
•Filosofia i ciutadania: Júlia Kotnik
•Ciències del món contemporani: Íngrid Vallory,  
Maite Escrivà
•Educació Física: Ester Reguant 



2.2. Matèries de modalitat 1r curs: 
Científic-tecnològic Humanístic -social

FRANJA 1 MATEMÀTIQUES I
Paco Blasco

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
Juan Carlos Santervas

FRANJA 2  QUÍMICA I
Gemma Gallart
DIBUIX 
Glòria Jàtiva

ECONOMIA DE L'EMPRESA 
Meritxell Sort

FRANJA  3 TECNOLOGIA I
Xavi Carreras
BIOLOGIA I
Maite Escrivà

LITERATURA CATALANA
Carme Obiols/Alfons Verdú

FRANJA 4 FÍSICA I
Vicent Molina
CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI 
AMBIENT I
Maite Escrivà

MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS I
Paco Blasco
LLATÍ I
Óscar Cebolla



2.3. El treball de recerca.
✓ És un conjunt d'activitats estructurades i 
orientades a la per tal de consolidar la competència 
en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit 
disciplinari, interdisciplinari o transversal.

✓Metodologia  i corresponsabilitat:
-Selecció de tema
-Establiment de la hipòtesi. (Abans de Nadal) 
-Assignació Tutor TDR. (Abans de Nadal)
-Desenvolupament del pla de treball. Dossier i pautes
-Elaboració del pla de temps. Dossier i pautes
-Nota trimestral. 2n trimestre, 3r trimestre (numèrica)
-Estiu fer TDR. 

Setembre 2018 Entrega de tot l’esborrany



3. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

3.1. Eixos vertebradors
Acció tutorial:
➢Tutor de grup
➢Tutor individual
➢Tutor del seguiment del treball de recerca
➢Psicopedagoga orientadora



3.1. Com treballem l’orientació.

•Xerrada amb exalumnes del centre 
•Xerrada sobre orientació universitària a 
càrrec d’un membre de la UAB
•Saló de l’ensenyament
•Xerrada a càrrec de la psicopedagoga 
“control i gestió de les nostres emocions”



3.2. Activitats complementàries
•Sortida de la castanyada: Sant Pere Sacama
•Xerrada TDR
•Xerrada Recursos bibliogràfics
•Saló ensenyament
•Sing along

SORTIDES DE MODALITAT:
-Batxillerat social-humanístic:
Visita a la ciutat de Tàrraco
Ruta del gòtic per Barcelona
Visita al Parlament i ruta modernista (visita a la 
Sagrada Família)



-Batxillerat tecnològic i científic:
Visita UB
Fira del coneixement de Berga
Snorkel
Taller d’obtenció de biogas
Expominer
Microscopia electrònica UAB
Museu de geologia Manresa



3.3. Tutors individuals





4. NORMATIVA BATXILLERAT I 
CENTRE

•3 faltes greus=1 Molt greu implica 
l’expulsió/confinament del centre i la no 
assistència de classe.
•Revisar PGA (assistència obligatòria)
•Obligatorietat de portar justificant mèdic en 
cas d’absència en algun examen
•A l'hora del pati, poden sortir fora del centre
•Aquest curs tenen 2 patis. El primer de 25 
minuts i un segon de 15 minuts.



5. PROVES PAU I CFG SUPERIOR

5.1 Les PAU

PROVA GENERAL: 
Mitjana aritmètica exercicis fase general: mínim 4

Nota d'accés:
60% batxillerat + 40%  nota fase general
Validesa indefinida



Proves PAU 
(Proves d’Accés a la Universitat): 

PROVA ESPECÍFICA:
1.Exercicis de matèries de modalitat de 2n de 
batxillerat
2. Cada estudiant construeix el seu patró de 
prova (1, 2 o 3 matèries de modalitat)
3. Per qualificar cal una puntuació a partir de 5

Nota d'admissió en funció dels estudis a cursar
0,6 batxillerat + 0,4 fase comuna + a*M1+ b*M2
http://tinyurl.com/hvsxfse

http://tinyurl.com/hvsxfse


➢Preparació de les PAU al centre:

➢Simulacres trimestrals en els dos cursos del batxillerat
➢Exàmens amb característiques semblants als de 

les PAU
➢Xerrada per aprendre estratègies per millorar el 

control de les emocions i l’autoestima



  Com?
-  Cal haver superat el batxillerat o equivalent.

- O en cas de no disposar del batxillerat, cal superar una prova 
d'accés i tenir 19 anys d'edat o bé complir-los durant l'any en 
que es realitza la prova.

Titulació que s'obté: Tècnic o tècnica superior de la professió 
corresponent

      5.2 Cicle Formatiu de Grau      
Superior

http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional-fp/cicles-formatius-grau-superior/
http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/formacio-professional-fp/cicles-formatius-grau-superior/


6. DADES DE CONTACTE

1er A
esterreguant@insvacarisses.cat
olgaroig@insvacarisses.cat
carmeobiols@insvacarisses.cat
juliakotnic@insvacarisses.cat
meritxellsort@insvacarisses.cat

mailto:esterreguant@insvacarisses.cat
mailto:olgaroig@insvacarisses.cat
mailto:carmenobiols@vacarisses.cat
mailto:juliaktonic@vacarisses.cat
mailto:meritxellsort@insvacarisses.cat


1er B

maiteescriva@insvacarisses.cat
xavicarreras@insvacarisses.cat
manelgonzalez@insvacarisses.cat
juliakotnic@insvacarisses.cat
olgaroig@insvacarisses.cat

GRÀCIES PER VENIR!
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