
Estudi dels següents aspectes: Mecànica de cossos 
puntuals (cinemàtica, dinàmica, treball i energia); 
camps gravitatori, elèctric i electromagnètic. També 
s’estudien les ones i els fenòmens ondulatoris asso-
ciats, com en el cas del so i la llum. Finalment es fa 
una pinzellada en física nuclear.

És l’estudi del comportament dels individus en so-
cietat, les raons que l’expliquen i els canvis socials i 
estructurals que es produeixen tenint en compte els 
diferents factors que els provoquen.

És el coneixement, la comprensió, l’anàlisi de la 
ment humana. Estudiarem els trastorns de la ment i 
les diferents escoles .

En aquesta matèria s’expliquen, amb rigor, els con-
tinguts necessaris per tal que un estudiant pugui 
afrontar amb garanties estudis de Ciències en totes 
les seves modalitats.
S’introdueix els estudiants en l’estudi de l’Anàlisi de 
les funcions reals i en els fonaments de l’Àlgebra li-
neal i la Geometria del pla i de l’espai.

En aquesta assignatura s’estudien diferents  blocs 
temàtics: els sistemes energètics, els sistemes elec-
trotècnics, els materials i els sistemes mecànics.  
Estàtica. Dinàmica. Termodinàmica. Màquines tèrmi-
ques. Oleohidràulica i pneumàtica. Sistemes electro-
tècnics: Electromagnetisme, corrent continu, corrent 
altern. Màquines elèctriques. Sistemes automàtics: 
circuits industrials Sistemes digitals: sistemes au-
tomàtics i de control. Electrónica digital. Metrologia. 
Organització industrial.

La biologia de batxillerat  està orientada al coneixe-
ment de les biomolècules que formen part dels és-
sers vius i també de les seves unitats fonamentals, 
és a dir les seves cèl•lules. S’estudia la genètica, la 
reproducció de les cèl•lules i els cicles cel•lulars, i 
també els principals aspectes d’enginyeria genètica 
i les seves aplicacions, el clonatges d’éssers vius, 
les cèl•lules mare, el genoma humà, etc. A segon 
aprofundeix en el metabolisme de la cèl•lula i també 
s’aborda el tema de la immunologia, l’evolució de les 
espècies i el coneixement del nostre entorn amb es-
tudis d’ecologia. 
En la matèria hi ha una part pràctica de laboratori i 
alguna sortida de camp.

Estudia la dinàmica i les interaccions de les capes 
principals del planeta Terra: Atmosfera, Hidrosfera i 
Geosfera i Biosfera. Analitza els riscos, les mesures 
preventives i correctores i els impactes ambientals.
També es fa referència als diferents recursos na-
turals i la gestió del medi ambient, en general. La 
metodologia es basa en sortides de camp, bases de 
dades, models de sistemes i activitats  pràctiques.

Estudi de la matèria i les seves transformacions.
Partim del coneixement de l’àtom, l’enllaç químic i 
les propietats que en són conseqüència. Determina-
ció de l’estructura de les molècules per mètodes es-
pectroscòpics. Formulació i nomenclatura de com-
postos inorgànics i orgànics. Els estats d’agregació 
de la matèria, les lleis que regeixen el comportament 
dels gasos, les dissolucions i la seva concentració.
Les reaccions químiques, tipus (combustió, àcid-
base, redox, etc), estequiometria, balanç energètic, 
velocitat i mecanisme de reacció.

Aprofundiment en la pràctica oral, tot seguint els te-
mes de conversa més rellevants de l’actualitat cultu-
ral dels països europeus (França, Alemanya, Regne 
Unit i Itàlia).

Aprendrem a dibuixar amb rigor i exactitud amb ei-
nes com el llapis, el compàs, el regle, l’escaire i el 
cartabó. És una matèria imprescindible per a crear, 
i dissenyar, projectar i decorar. La utilitzarem per 
a crear objectes, per disseny industrial, disseny 
d’edificis, decoració, interiorisme, urbanisme, publi-
citat i disseny gràfic.
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Estudiem la religió catòlica i la seva simbologia, jun-
tament amb les altres religions, per tant de tenir un 
criteri propi i elements de  judici davant la religió i el 
fet religiós.

L’estada a l’empresa és una matèria amb una funció 
essencialment orientadora que té com a objectiu fer 
conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral.
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ELECTROTÈCNIA
La matèria d’electrotècnia és una disciplina tecnolò-
gica que té com a finalitat
l’aprofitament racional de l’energia elèctrica. 
S’encarrega de l’estudi de les
aplicacions pràctiques dels fenòmens elèctrics i mag-
nètics, les quals s’estenen
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