
 

 

 

 

 

 

 

La matèria de Dibuix Tècnic té com a finalitat representar objectivament l’espai i les formes.   

 

L’adquisició de la visió espacial, que necessariament s’obté a través de l’assignatura, és 

primordial per a cursar totes aquelles carreres que tenen com a objectiu el disseny de 

formes, maquinaria i objectes; com és el cas d’arquitectura, enginyeries, topografia, etc. 

També és primordial per a aquells estudis de caire creatiu on és necessària la representació 

tridimensional: interiorisme, arts escèniques i disseny. No s’ha d’oblidar que tot el que s’ha 

de construir, abans s’ha de dibuixar. 

 

La matèria consta de tres grans apartats, comprenent una part teòrica i una part pràctica.  
 

• Geometria Plana. 
 

• Geometria de l’espai (Sistemes de representació) 
 

• Dibuix assistit per ordinador. (Autocad).  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Aquesta matèria se centra en l'anàlisi de sis obres d'autors catalans importants de finals del 

segle XIX i del segle XX. Les obres són prescriptives per a cada promoció de Batxillerat. 

 

Els textos esdevenen el centre de la matèria i el procediment bàsic és la seva anàlisi i el 

comentari literari degudament contextualitzat.  

 

L’alumne-a participa activament en l’adquisició d’una visió global del saber i la cultura, amb 

presa de consciència sobre les diverses interpretacions que es fan dels fets i de les realitats. 

 

L’aprofundiment en la comprensió dels textos literaris de gèneres diversos (novel·la, teatre i 

poesia) es compagina amb el vessant més creatiu de l’assignatura: lectures escenificades, 

creació de fragments literaris a partir de models concrets, expressió oral d’idees generades a 

DIBUIX TÈCNIC 

LITERATURA CATALANA 



 

 

partir de les lectures, escolta de cançons, recitació de poesies, interacció amb altres camps 

artístics: cinema, arts plàstiques, teatre...  Tot això ha de  contribuir a perfeccionar la qualitat 

expressiva i formal dels  seus escrits. 

 

Es tracta, en definitiva, d’una assignatura que ha de permetre a l’alumne enriquir els seus 

coneixements literaris en relació a diferents contextos històrics i socials i l’ha de portar a 

valorar la literatura com a element cabdal de plaer i d’enriquiment personal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

La tecnologia industrial s’estructura en vuit grans blocs encaminats a l’adquisició de  cultura 

tecnològica, entesa com la capacitat de comprendre i emprar diferents tecnologies i fent 

servir els procediments que li són propis i coneixent-ne els orígens, l’evolució, les 

implicacions econòmiques i l’impacte social i mediambiental. 

L’alumnat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i 

tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana. 

Els 8 blocs son: 

• La Humanitat i la Tecnologia 

• Els materials 

• Els recursos energètics 

• Màquines i sistemes 

• Processos de fabricació 

• Principis de màquines 

• Circuits pneumàtics i oleohidràulics 

• Automatismes 

La Tecnologia Industrial de Batxillerat està orientada sobretot als alumnes que vulguin cursar 

algun grau en enginyeria o arquitectura, ja que moltes unitats didàctiques de les que es fan 

en aquesta matèria són la base de molts mòduls que s’hi imparteixen; per tant, esdevé un 

punt de partida de gran interés pel grau en enginyeria i també en arquitectura. 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 



 

 

A tall d’exemple, mostrem alguns mòduls destacats de diferents graus d’enginyeria i 

arquitectura, que resulten ser la continuació natural del temari que es treballa a Tecnologia 

Industrial: 

• Fonaments de física 

• Fonaments de mecànica y resistència de materials 

• Fonaments de ciència dels materials 

• Organització i gestió d'empreses  

• Mecànica de fluids i termotècnia  

• Sistemes elèctrics, electrònics i automàtics  

• Màquines elèctriques i accionaments 

• Fonaments de mecànica i resistència de materials  

• Electrònica i instrumentació I i II 

• Automàtica i informàtica industrial 

• Automatització, control i instal·lacions elèctriques 

• Aplicacions en màquines i estructures 

• Circuits i instal·lacions elèctriques 

 

 

 

 

 
 

 

La matèria d’electrotècnia és una disciplina tecnològica 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 magnètics, les quals s’estenen a diversos sectors de l’activitat humana.  

L’electrotècnia és una molt bona matèria per adquirir la base sobre els fenòmens elèctrics i 

magnètics que seran molt profitosos pels alumnes que vulguin cursar algun grau 

d’enginyeria o cicle de grau superior. Es treballen especialment instal·lacions elèctriques de 

mitja i alta tensió, transport per xarxes elèctriques, i màquines elèctriques com el 

transformador, dinamos, generadors, motors CA i CC, regulació i control...

ELECTROTÈCNIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Química del Batxillerat va adreçada a l’alumnat que té interès per la ciència.  

La matèria pretén  proporcionar a l’alumnat una base química sòlida, que li permeti de fer el 

lligam amb les idees bàsiques d’altres matèries de modalitat, com ara la Física, la Biologia, la 

Geologia, les Ciències de la Terra i del medi ambient i la Tecnologia.  

La química és una matèria imprescindible per als estudiants de batxillerat de la modalitat de 

ciències, però també és una ciència present en molts dels àmbits de la societat: estudia les 

substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que les 

transformen...  

El currículum s’inicia amb un repàs de formulació i nomenclatura inorgànica que és 

imprescindible per el seguiment i comprensió de les unitats següents. 

Segueix a la formulació, l’estudi de la química a partir dels fenòmens que es poden observar 

(món macroscòpic) i, al final ens centrem en l’estudi dels àtoms i de les molècules (món 

atomicomolecular).  

Les aplicacions de la química abasten diferents àrees, com el disseny de materials i de 

fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles, l’obtenció de fertilitzants i insecticides 

per a l’agricultura, l’elaboració de pigments i colorants sintètics, etc., és per aquest motiu 

que  s’intenta relacionar la química amb la societat, de manera que es desperti l’interès per 

conèixer fets propers, sense perdre el rigor científic.  

Temari: 

Unitat 1 :La matèria 

Unitat 2 :Classificació de la matèria 

Unitat 3 :Composició de les dissolucions i dispersions col·loïdals 

Unitat 4 :Les reaccions químiques 

Unitat 5 :Càlculs en les reaccions químiques. Estequiometria. 

Unitat 6 :Estudi de les reaccions químiques 

Unitat 7 :Estructura interna de la matèria 

Unitat 8 :Els elements en relació amb la taula periòdica 

Unitat 9 :L’enllaç químic 
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El currículum de Biologia pretén, d’una banda, donar als estudiants una visió àmplia i 
profunda sobre els mecanismes que regeixen el món viu i, d’altra banda, promoure una 
actitud investigadora basada en la formulació de preguntes i hipòtesis, el disseny i la 
realització d’experiments, l’anàlisi dels resultats experimentals i la confrontació d’aquests 
amb els teòrics. 
Els continguts de la matèria s’estructuren en cinc grans blocs : 

1. Del genotip al fenotip 
2. D’una cèl·lula a un organisme 
3. Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn 
4. Bacteris i virus en acció 
5. Biodiversitat 

Aquests continguts es tracten en contextos, és a dir, connectant la biologia amb problemes 
propis de les persones i la societat. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La física és la branca de la ciència que estudia les lleis fonamentals de la naturalesa i com a 

tal la podem considerar com una matèria molt recomanable per a qui vulgui dirigir els seus 

estudis cap a una enginyeria o carrera científica, ja que és una assignatura recurrent en tots 

aquest casos. 

A batxillerat aprofundirem en l’estudi del moviment dels cossos, (cinemàtica i dinàmica), 

energia (concepte aplicable a molts àmbits de la societat), ones (tota la informació que 

rebem de l’exterior prové de les ones, ja siguin sonores o electromagnètiques, com la llum), 

electricitat (pensa en la seva importància quan marxa el corrent elèctric de casa teva, la 

nostra societat està basada en el flux d’electrons) i conceptes de la física moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

FÍSICA 



 

 

 

 

 

 

 

 

El currículum de la matèria de Lla� de Batxillerat està perfectament i clarament explicat en el 

document corresponent que es pot trobar a : 

 http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e4494b91-e084-4675-b25a-

6f26c8ded3aa/llati.pdf 

És un document llarg, però la tria de les matèries de batxillerat és prou important com per 

dedicar-hi el temps que calgui. 

No cal afegir-hi gaire res més, en tot cas destacar-ne alguns conceptes com ara que els 

estudis de lla� en el batxillerat estan centrats en els aspectes lingüís�cs i culturals que han 

estat la base del que es coneix com a “humanisme” i que són, aquí i en tot el context cultural 

occidental, un pilar fonamental en els estudis anomenats “de lletres”. L’anàlisi i l’estudi d’un 

corpus lingüís�c tancat i amb tanta tradició ajuda a la reflexió sobre la llengua pròpia i sobre 

qualsevol altre sistema lingüís�c i en millora l’ús. 

A efectes pràc�cs, es començarà des de la base, per recuperar en poc temps allò que ja s’ha 

fet a 4t. Així doncs, haver fet lla� a 4t no és un requisit imprescindible, però sí molt 

convenient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El currículum de la matèria de GREC de Batxillerat està perfectament i clarament explicat en 

el document corresponent que es pot trobar a :  

http://www.xtec.cat/estudis/batxillerat/curriculum_bat_loe.htm  És un document llarg, però la 

tria de les matèries de batxillerat és prou important com per dedicar-hi el temps que calgui. 

Val el mateix que es diu en l’apartat del Llatí, assignatura a la qual complementa en la 

mesura que introdueix una llengua i una cultura que van influir moltíssim sobre la llatina 

però de la qual també s’aprofita, en la mesura que moltes estructures sintàctiques se solen 

explicar abans en Llatí. De fet, no té massa sentit cursar Grec sense cursar Llatí.  

Molt convenient per a qui tingui intenció clara de fer alguna Filologia, però també per a qui 

busqui les autèntiques arrels culturals europees.  

A tall d’anècdota: allò que en principi fa més por, l’alfabet i la lectura del grec, queda resolt 

en les dues primeres classes. És el més fàcil de la matèria. La resta no requereix un alt nivell 

de comprensió, però sí molta dedicació i constància. 

LLATÍ 

GREC 



 

 

 

 

Introducció 

 

La psicologia i la sociologia proporcionen a l'alumnat alguns sabers científics sobre el 

comportament humà i la dinàmica social.  

El currículum de la matèria fa referència als elements conceptuals i els marcs teòrics 

més significatius de la psicologia i la sociologia, els seus instruments metodològics, els 

seus resultats més importants i les seves aplicacions pràctiques, i pretén fer-ho amb 

rigor i precisió, però –inevitablement– de manera introductòria. 

Objectius 
Assolir el coneixement dels principis i formulacions bàsiques de la psicologia i la 

sociologia, i aplicar-los a la comprensió del comportament humà individual i 

col·lectiu. 

 

Continguts 

L'apartat de psicologia planteja l'aproximació a la disciplina, les seves branques i 

escoles; la metodologia i àmbits d'aplicació; l'anàlisi dels fonaments biològics del 

comportament i de la influència social a què estan sotmesos; l'estudi dels processos 

psicològics i l'anàlisi d'alguns trets significatius del comportament. 

En relació amb la sociologia, els temes proposats són l'aproximació a la sociologia, 

metodologia de treball i àmbits d'aplicació; els conceptes de societat, cultura i procés 

de socialització, així com les seves interrelacions; i l'estructura i organització social i 

l'anàlisi del canvi i del conflicte social, considerant la situació actual. 

 

 

 

Metodologia 

Atès el caràcter introductori de l’assignatura, el treball s’articularà a en dos eixos 

bàsics: 

• Treballs de base: l’aproximació a ambdues disciplines es farà a través de 

l’estudi d’alguns dels textos fonamentals que, tant en l’àmbit de la psicologia 

com en el de la sociologia, permeten entendre el seu naixement, 

desenvolupament i constitució com a disciplines científiques. Aquesta part 

constitueix el gruix de la matèria, de manera que l’alumne ha de tenir clar 

que no es matricula d’una assignatura en la qual se li explicarà la psicologia i 

la sociologia, sinó que se l’ajudarà a introduir-se en aquestes matèries a 

partir del seu propi estudi i anàlisi de textos.   

• Treballs d’ampliació: partint de la base adquirida a través de l’estudi de 

textos, s’aprofundirà en la matèria a partir de diferents activitats a través de 

les quals els alumnes, d’una banda, ampliaran els seus coneixements 

(recerca, exposició i treball escrit sobre algun aspecte concret de la matèria) 

i, de l’altra, posaran en pràctica les competències adquirides. Aquests treballs 

es concretaran en l’anàlisi d’alguns documents audiovisuals i d’algunes de les 

problemàtiques pròpies de cada disciplina. 

 

Criteris 

d’avaluació 

L’avaluació de l’assoliment dels objectius de l’assignatura es farà a partir de les 

següents activitats: 

• Exàmens 

• Esquema i anàlisi de documents  

• Exposicions orals 

• Preparació de materials escrits 

• Comentaris sobre textos o materials audiovisuals 

  

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 



 

 

 

 

 

 

 

 
Els objectius d’aquesta matèria són : entendre la dinàmica del planeta i dels fenòmens 
naturals, interpretar el seu passat i conjecturar el seu futur, així com interpretar els 
fenòmens naturals que ens rodegen i les relacions de causa-efecte que sovint s’estableixen 
amb els éssers humans. 
Els continguts estan estructurats en sis grans blocs : 

1. Introducció a les ciències de la Terra 
2. La geosfera 
3. Evolució en l’estudi de la Terra i del medi ambient 
4. Les capes fluïdes de la Terra 
5. Riscos i recursos de la geosfera 
6. Gestió ambiental i desenvolupament sostenible 

Es promou l’anàlisi de situacions problema, el debat en grup, el respecte per les opinions 
dels altres i la presa de solucions argumentades. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

L’economia és una matèria de la modalitat del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, 

quin objectiu fonamental és analitzar els problemes econòmics del nostre entorn més 

proper i de la societat on vivim, identificant els valors bàsics de l’economia de mercat i 

comparar-los amb altres sistemes econòmics. Pren també l’empresa de forma global 

relacionant els seus elements i observant com li pot influir el seu entorn. 

L’Economia estudia l’home i la societat, la forma en què s’efectuen les eleccions i decisions 

per tal de gestionar uns recursos escassos per satisfer unes necessitats il·limitades. 

Té una durada d’un curs i tracta temes com: 

La necessitat de triar, l’organització econòmica, la producció i la distribució, el mercat 

(funcionament, tipus, oferta, demanda, preus, fallades), indicadors econòmics (PIB, inflació, 

atur, ...), polítiques econòmiques (fiscal, monetària), el diner, el sistema financer espanyol, l’ 

economia internacional, Europa. 

 
 

 

 

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 

ECONOMIA 



 

 

 

 
 
 
 
 

L’economia de l’empresa és la part de la ciència econòmica dedicada a l’anàlisi de les 

activitats que duu a terme una organització integrada per elements humans, tècnics i 

materials, amb la finalitat de satisfer una necessitat del mercat que li reporti, generalment, 

un benefici i sota un administrador o empresari. 

L’estudi de la realitat empresarial constitueix una base fonamental per a la vida activa dels 

alumnes. El món empresarial té una presència quotidiana en la nostra societat i ens afecta 

molt directament, ja sigui com a persones consumidores, treballadores o empresàries. 

Aquesta matèria ens ajuda a entendre els mecanismes que mouen l’empresa, des de la seva 

creació fins la satisfacció de la clientela, passant per totes les àrees de decisió: recursos 

humans, producció, comercial, administració o finançament. També es valoren les seves 

repercussions: els conflictes socials, l’ètica empresarial, la gestió mediambiental o l’impacte 

tecnològic.  

Contribueix als objectius del batxillerat que es relacionen amb la ciutadania responsable, 

l’esperit crític o la iniciativa personal, alhora que prepara per a estudis superiors en l’àmbit 

de l’empresa, la incorporació al món laboral o simplement com a ciutadans i ciutadanes i 

com a persones consumidores.  

 

Estructura dels continguts 

La matèria s’estructura en els dos cursos del batxillerat.  

 

PRIMER: 

Bloc 1. L’empresa com a organització  

1. L’empresa i l’entorn 

2. Formes jurídiques d’empreses  

3. El procés de direcció de l’empresa  

4. La presa de decisions 

 

Bloc 2. Gestió dels recursos humans 

5. El departament de recursos humans  

6. El treball i la legislació laboral 

 

Bloc 3. Gestió de la producció 

7. La funció productiva i els costos de l’empresa  

8. La direcció de la producció 

9. L’aprovisionament i les existències 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 1 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 2 



 

 

10. La valoració i l’administració de les existències 

 

Bloc 4. Gestió comercial 

11. La funció comercial i l’anàlisi de mercat 

12. El màrqueting i els seus elements 

13. Posicionament de producte i pla de màrqueting 

 

SEGON: 

Bloc 1. La informació econòmica i financera a l’empresa  

1. El patrimoni i la comptabilitat 

2. El cicle comptable 

3. Normalització i verificació comptable. Legislació fiscal 

4. Els estats financers 

5. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa I. Anàlisi patrimonial i anàlisi financera 

6. L’anàlisi dels estats financers de l’empresa II. Anàlisi econòmica 

 

Bloc 2. Gestió financera 

7. La inversió en l’empresa 

8. El finançament en l’empresa I. Les fonts de finançament 

9. El finançament en l’empresa II. Els cicles interns 

 

Bloc 3. Direcció estratègica i creixement empresarial 

10. La direcció estratègica de l’empresa 

11. Creixement intern i extern de l’empresa 

 

Bloc 4. El projecte empresarial 

12. La creació d’una empresa 

13. El pla d’empresa 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nivell avançat dels següents programes: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 
Point, Adobe Acrobat Photoshop o equivalents de software lliure com el paquet ofimàtic 
Open Office o el Gimp. Es fa també una iniciació a la informàtica industrial i de programació 
utilitzant eines com el Visual Basic o el  Programming Editor.  

 
 

INFORMÀTICA 



 

 

 
 
 
 

 

L’optativa de francès a Batxillerat consolida i amplia els coneixements de la llengua adquirits 
a l’etapa d’ESO. 

Els alumnes aprendran a: 

1. Utilitzar la llengua estrangera de manera efectiva com a vehicle de 
comunicació general, demostrant que han adquirit les habilitats bàsiques 
receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit. 
 
2. Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera en la 
comunicació i entesa internacional en un món multicultural. 
 
3. Utilitzar les TIC i els mitjans audiovisuals a l’aula de llengua estrangera per a 
la millora de l’aprenentatge 
 
4. Participar en converses pròpies de situacions reals: viatge a París. 
 
 
 
 
 
 
 
L’assignatura de modalitat de literatura castellana constitueix un recorregut per la història 

de la literatura en llengua castellana centrat en sis lectures. La base, doncs,  d’aquesta 

assignatura és la lectura i l’anàlisi d’aquestes sis obres. Evidentment, l’estudi d’aquestes 

obres no se centra únicament en els textos, sinó que s’hi accedeix a través d’una 

contextualització històrica, social, política i artística. D’aquesta manera, les obres objecte 

d’anàlisi passen a ser l’eix central per a analitzar tot un període històric en totes les 

dimensions que afecten l’ésser humà. 

La visió que s’ofereix, doncs, és una visió cronològica, però també sincrònica, perquè 

considerem molt important el fet d’estudiar les relacions existents entre els àmbits social, 

ideològic i artístic. 

Endinsar-se en un coneixement més exhaustiu de les obres literàries constitueix una manera 

d’accedir a un nivell de lectura molt més profund del que s’ha fet fins ara. Estretament 

relacionat amb això, s’inicia el comentari de text, que tal vegada és l’eina més eficaç per 

poder dur a terme aquest aprofundiment. 

S’analitzen obres completes, es comenten textos en prosa i en vers, es posa en relació l’obra 

literària amb la resta de manifestacions artístiques: pintura, escultura, arquitectura, música, 

etc., i amb els corrents de pensament que hi estan relacionats. 

FRANCÈS 

LITERATURA CASTELLANA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’assignatura de literatura universal, és, per definició, extremadament àmplia. En realitat, en 

aquesta matèria s’estudien les manifestacions literàries escrites des dels seus orígens, la 

Bíblia, fins al segle XX, a Occident. Per tant, la matèria d’estudi abasta un territori i una 

cronologia que fins aquest moment no s’han vist en una sola matèria.  

Com a l’assignatura de literatura castellana, es parteix de sis lectures per desenvolupar el 

moment històric, social, polític, cultural, etc. en què es va produir. En aquesta assignatura és 

extraordinàriament important establir les relacions amb les altres manifestacions artístiques 

perquè totes elles són obres que es consideren d’abast universal i és impossible desvincular-

les de la història del pensament i de les idees estètiques. 

Es treballaran obres completes, les sis prescriptives, però també es llegiran nombrosos 

fragments o parts rellevants d’altres obres que es consideren indispensables en el bagatge 

literari del món occidental: l’Odissea, la Divina Comèdia, autors com Molière, Shakespeare, 

Dostoievski, Thomas Mann, etc. 

S’analitzaran els textos i les obres completes en relació amb altres manifestacions 

artístiques: els pintors, escultors, arquitectes més rellevants del món occidental de cada 

període. També la música s’hi veurà relacionada. 

Les lectures prescriptives són les següents: 

 

Promocions 2008-2010, 2009-2011  

 

1. Joseph Bédier, Romanç de Tristany i Isolda  

 

2. Anna Akhmàtova, Rèquiem i altres poemes (versió de Maria-Mercè Marçal i Monika 

Zgustova)  

 

3. William Shakespeare, Romeu i Julieta  

 

4. J. W. Goethe, Faust  

 

5. Gustave Flaubert, Madame Bovary  

 

6. Franz Kafka, La metamorfosi  
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