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El batxillerat forma part dels ensenyaments secundaris postobligatoris. Consta de dos cursos 

acadèmics de trenta hores lectives setmanals. Es pot cursar de forma presencial o a distància.   

 
Més informació del batxillerat a distància a l’Institut Obert de Catalunya:  
http://ioc.xtec.cat/educacio/batx-informacio-general 
 

 

Accés al batxillerat 

 
Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents: 
 

 graduat en educació secundària obligatòria 
 tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà  
 tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la 

convalidació de matèries optatives i del treball de recerca). 
 
 
Modalitats 

  
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat:  
 

 Ciències i tecnologia 
 

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les 

matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos 

tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i 

serveis. 

 

 Humanitats i ciències socials 
 

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els 

estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, 

polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la 

publicitat, el turisme i altres serveis d’oci. 

 

 Arts  

 

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats 

per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat; un alumnat amb inquietuds, tot i que no necessàriament 

amb un perfil d’intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els 

mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector 

cultural o l’animació cultural i social. 

 

L’Institut Pla de l’Estany ofereix les modalitats de Ciències i tecnologia i d’Humanitats 
i ciències socials. 
 
Més informació del batxillerat d’arts: http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar  
 

 

http://ioc.xtec.cat/educacio/batx-informacio-general
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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Matèries 

 

El currículum de batxillerat consta de: 

 matèries comunes (obligatòries per a totes les modalitats)  

 matèries comunes d’opció (Mates I i II, Mates aplicades a Ciències Socials I i II i Llatí I i II) 

 matèries de modalitat (veure l’apartat corresponent) 

 matèries específiques (veure l’apartat corresponent) 

 

L'alumnat ha d’escollir una modalitat i ha de cursar obligatòriament la matèria d’opció i un mínim de 2 

matèries de modalitat cada curs.  

L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o 

específiques. 

 

Es pot cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància (Institut 

Obert de Catalunya), si el centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries. 

 

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter 

específic que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen 

més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral 

determinat. 

 

Matèries comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matèries comunes d’opció 

 
Modalitat de Ciències i Tecnologia:  

Matemàtiques I i II 

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials:  

Llatí I i II 

Mates aplicades a les Ciències socials I i II 

 
 
 

1r BAT 2n  BAT 

·   Llengua catalana i literatura (2h) Llengua catalana i literatura (2h) 

·   Llengua castellana i literatura (2h) Llengua castellana i literatura (2h) 

·   Anglès (3h) Anglès (3h) 

·   Educació física (2h) Història (3h) 

·   Filosofia (2h) Història de la filosofia (3h) 

C Ciències del món contemporani (2h)  Tutoria (1h) 

·   Tutoria (1h) Treball de Recerca 
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Matèries de la modalitat de Ciències i Tecnologia ( 4 hores setmanals) 
 

 Biologia I i II 

 Ciències de la terra (geologia) I i II 

 Dibuix tècnic I i II 

 Electrotècnia (2n) (es considera específica) 

 Física I i II 

 Química I i II 

 Tecnologia industrial I i II (es considera específica) 

 

Matèries de la modalitat d'Humanitats i Ciències socials ( 4 hores setmanals) 

 

 Economia (1r) 

 Economia de l'empresa I i II 

 Geografia (2n) 

 Grec I i II 

 Història de l'art (2n) 

 Història del món contemporani (1r) 

 Literatura castellana (1r) (es considera específica) 

 Literatura catalana (2n) (es considera específica) 

 Història de la filosofia (2n) 

 Literatura universal (1r) 

 
Matèries específiques ( 2 hores setmanals) 

 

 Estada a l'empresa 

 Francès I i II 

 Psicologia 

 Sociologia 

 Matèries d’altres modalitats ( 4h): Cultura audiovisual 

Qualsevol altra 

 Matèries específiques de centre: English for your future 

One step to University 

 

 

*** Veure ANNEX 1: Descripció de les matèries comunes d’opció, de modalitat i específiques 
 
Treball de recerca 
 
L’alumnat ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor. 

Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest 

nivell d’estudis. 

S'inicia durant el primer curs i es presenta durant el segon curs. 

Té un valor equivalent a qualsevol matèria. 
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Canvi de matèries i de modalitat 

 
De manera excepcional, durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els 

alumnes poden sol·licitar per escrit, de manera justificada i amb el vistiplau dels pares, el canvi 

d’alguna de les matèries que hagin triat. 

El centre analitzarà la sol·licitud i si és compatible amb l’organització horària l’autoritzarà. En el cas que 

la direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà a tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des del 

principi de curs les noves matèries. 

ES pot fer canvi de modalitat a final de 1r curs, assegurant que es cursin almenys tres matèries de la 

nova modalitat a segon curs i que es superin quatre o més matèries d’aquesta nova modalitat en 

acabar l’etapa l’etapa. Cal assegurar la matèria comuna d’opció. 

Avaluació 

L’avaluació és contínua (es valora el treball regular, i no la nota obtinguda en un examen o un treball 

final) i global (es valora el progrés que cada alumne/a ha fet des del començament, i no solament el 

que sap fer al final). 

El professorat informarà als alumnes dels criteris d’avaluació generals i de cada matèria. 

Les qualificacions s’expressen en nombres enters de 0 a 10. 

A cada curs l’alumnat disposa de dues convocatòries per superar cada matèria: 

 avaluació ordinària, que es realitza a final de curs.  

 avaluació extraordinària de recuperació.  

En el primer curs es faran les proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre. 

En el segon curs aquestes proves seran a finals de juny, per tal que l’alumnat que les superi 

pugui presentar-se a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre. 

Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin 

superades com a màxim dues matèries.  

L’alumnat que no pugui promocionar  a segon curs ha de romandre un any més a primer curs i l’ha de 

tornar cursar de nou en la seva totalitat. 

L’alumnat que en finalitzar el segon curs hagi estat avaluat negativament en algunes matèries, es 

podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que hagi superat. Però 

podrà optar també per repetir el segon curs en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les 

qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades (excepte Treball de recerca, Estada a 

l’empresa i matèries pendents de primer curs superades a segon curs). 

 

Vinculació amb els ensenyaments de música i dansa 

 

A l’alumnat que cursi batxillerat i, a més,  estigui fent estudis de música o dansa en un centre oficial o 

en una escola autoritzada, se li pot reconèixer alguna matèria de modalitat o optativa, si ho demana i 

en funció de les matèries que cursi. 

 

Més informació de Batxillerat:      http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar
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Modalitat de Ciències i Tecnologia  a  l’INS Pla de l’Estany 
 

Matèries comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matèries comunes d’opció (F1) i de modalitat (4h) 

 

 Itinerari Científic i 
biosanitari 1r 

Itinerari Científic i 
biosanitari 2n 

Itinerari Tecnològic 
1r 

Itinerari Tecnològic 
2n 

F1 Mates I Mates II Mates I Mates II 

F2 Química I Quimica II Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II 

F3 Biologia I  Biologia II  *Tecno Industrial I *Tecno industrial II 

F4 Física I / Ciències de 
la terra (geo) I 

Física II / Ciències 
de la terra (geo) II 

Física I / Ciències de 
la terra (geo) I 

Física II / Ciències 
de la terra (geo) II 

 

*Segons LOMCE es considera matèria específica  

 

Les matèries proposades són les que es recomanen per a cada modalitat. 

 

Si l’alumne i la família creuen que hi ha alguna matèria d’una altra modalitat o matèria específica que 

els interessa cursar, poden demanar-ho de manera justificada i s’estudiarà cada cas. 

 

Matèries específiques (2h)  

 

 

 

 

 

 

 

*Si es demana reconeixement d’estada a l’empresa, cal triar una altra matèria específica. 

 

 

1r BAT 2n  BAT 

·   Llengua catalana i literatura (2h) Llengua catalana i literatura (2h) 

·   Llengua castellana i literatura (2h) Llengua castellana i literatura (2h) 

·   Anglès (3h) Anglès (3h) 

·   Educació física (2h) Història (3h) 

·   Filosofia (2h) Història de la filosofia (3h) 

C Ciències del món contemporani (2h) Tutoria (1h) 

·   Tutoria (1h) Treball de Recerca 

 1BAT 2BAT 

F4 

Francès I + English for your future 

Cultura audiovisual (4h) 

Francès II + One step to university 

Psicologia + Sociologia 

*Estada a l’empresa 
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Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials  a  l’INS Pla de l’Estany 

 

Matèries comunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matèries comunes d’opció i de modalitat (4h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Segons LOMCE es consideren  matèries específiques  

 

Les matèries proposades són les que es recomanen per a cada modalitat. 

 

Si l’alumne i la família creuen que hi ha alguna matèria d’una altra modalitat o optativa que els 

interessa cursar, poden demanar-ho de manera justificada i s’estudiarà cada cas.  

 

Matèries específiques (2h)  

 

 

 

 

 

 

 

*Si es demana reconeixement d’estada a l’empresa, cal triar una altra matèria específica. 

 

 

 

1r BAT 2n  BAT 

·   Llengua catalana i literatura (2h) Llengua catalana i literatura (2h) 

·   Llengua castellana i literatura (2h) Llengua castellana i literatura (2h) 

·   Anglès (3h) Anglès (3h) 

·   Educació física (2h) Història (3h) 

·   Filosofia (2h) Història de la filosofia (3h) 

D Ciències del món contemporani (2h) Tutoria (1h) 

·    Tutoria (1h) Treball de Recerca 

 1BAT 2BAT 

F1 
Mates aplicades a C.Socials I / 
Llatí I 

Mates aplicades a C.Socials II /  
Llatí II 

F2 
Empresa I / 
Literatura  universal 

Empresa II /  
Literatura catalana 

F3 
Història món contemporani / 
Grec I 

Grec II / 
Geografia 

F4 
Economia/ 
Literatura castellana 

Història de l’ Art 

 1BAT 2BAT 

F4 

Francès I + English for your future 

Cultura audiovisual (4h) 

Francès II + One step to university 

Psicologia + Sociologia 

*Estada a l’empresa 
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A l’hora de triar les matèries de modalitat del batxillerat, un cop l’alumne sap els estudis universitaris 

de grau que vol cursar, s’ha de tenir en compte: 

a) La branca de coneixement, on s’inclouen els estudis de grau triats. 
b) L’adscripció de les matèries de modalitat a la branca de coneixements. 
c) La ponderació que les matèries de modalitat tenen segons la branca de coneixement  i, de vegades, 
la universitat. 
 

a) Les branques de coneixement 
Els estudis universitaris s’agrupen en cinc branques de coneixements: Arts i humanitats, Ciències, 

Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i arquitectura. El següent quadre n’és un 

resum. 

 
Arts i Humanitats 

 Filologies 

 Estudis diversos de llengües 

 Filosofia 

 Història, Geografia 

 Història de l’art 

 Arqueologia 

 Comunicació i periodisme audiovisual… 

 Humanitats 

 Lingüística... 
 

Ciències 

 Biologia, Biotecnologia... 

 Ciències ambientals, biomèdiques... 

 Enginyeries 

 Física, Química 

 Matemàtiques 

 Geologia 

 Nanociències i nanotecnologies... 
 

Ciències de la salut 

 Bioquímica, Biotecnologia... 

 Ciències i tecnologia dels aliments... 

 Infermeria, Medicina 

 Farmàcia 

 Veterinària 

 Odontologia 

 Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició, Teràpia 
ocupacional... 

 Ciències de l’activitat física i l’esport 

 Psicologia... 
 

Ciències Socials i Jurídiques 

 Economia, Comptabilitat i Finances,Empresa i 
Tecnologia,” 

 Criminologia 

 Estadística 

 Dret 

 Educació infantil, Primària, Mestres,Educació 
social, Pedagogia 

 Periodisme, Publicitat 

 Turisme... 
 

Enginyeria i Arquitectura 

 Arquitectura 

 Ciències i Tecnologies de la comunicació 

 Enginyeries... 

 Fotografia, Disseny... 

 Informàtica i serveis 

 Matemàtiques 

 Mitjans audiovisuals  

 Multimèdia 
 

 

 
*** Veure ANNEX 2: Branques de coneixement 
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b) Adscripció de les matèries de modalitat.  
Les matèries de modalitat de batxillerat es relacionen més directament amb una o més branques de 

coneixement. 

 
La situació política actual provoca moltes incerteses pel que fa a l’obtenció del títol de batxillerat. No se 

sap si s’haurà de fer una prova final, o si es continuarà amb el sistema actual. 

 

Les PAU i la ponderació de les matèries de modalitat (El Departament d’Ensenyament està 

treballant amb el Consell Interuniversitari de Catalunya per definir les característiques concretes). 

 

Després del Batxillerat, per accedir a la Universitat, els alumnes han de superar les PAU, que 

comprenen els següents exercicis: 

Fase general:  

Llengua catalana i literatura II 

Llengua castellana i literatura II 

Llengua estrangera II 

Història o Història de la filosofia 

Una matèria de modalitat de batxillerat triada per l'estudiant 

Fase específica: 

Matèria comuna d’opció 

Dues matèries de modalitat triades per l’estudiant 

Una matèria més de modalitat o una específica 

 

La nota d’admissió a la Universitat, incorpora les qualificacions de la fase específica ponderades 

segons el coeficient ( 0,1 o 0,2) que correspongui, d’acord amb el grau que es vol cursar i la universitat 

a la que es vol accedir. 

Les taules ponderacions es van actualitzant i poden variar d’any en any i es troben a la pàgina web 

següent:  http://www.gencat.cat/universitats seguint la drecera Accés a la universitat > 

Preinscripció a les universitats catalanes >Taules de ponderació
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Accés a cicles de formació professional de grau superior 

 

El títol de batxillerat també permet optar a estudis de cicles formatius de grau superior, orientats a la 

professionalització i sense assignatures generalistes. Aquests estudis capaciten com a tècnic per a 

l’exercici qualificat d’una determinada professió. Les modalitats del batxillerat estan relacionades amb 

determinats cicles formatius. 

 

a) Modalitat de Ciències i tecnologia 

La modalitat de Ciències i tecnologia prepara especialment per cursar estudis de les famílies 

professionals següents: Sanitària, Química, Indústries alimentàries, Indústries tèxtils, Informàtica, 

Comunicació, Imatge i so, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Fabricació mecànica, 

Manteniment i serveis a la producció, Informàtica, Confecció i pell, Vidre i ceràmica. 

 

b) Modalitat d’Humanitats i ciències socials 

Els estudis de FP més adients per a l’alumnat que ha cursat aquesta modalitat són aquells que 

ofereixen la titulació de tècnic especialista en sectors professionals com ara Administració, 

Comerç, turisme, Serveis socioculturals, etc. Els quals permeten fer oposicions a places en les 

diverses administracions i serveis. 

 

Podeu consultar l’oferta de cicles formatius per famílies professionals a: 

 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles/ 

 

Per a l’admissió a cicles formatius de grau superior es dóna prioritat als alumnes que han cursat unes 

determinades modalitats de batxillerat.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/formacio_professional/cicles/
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ANNEX 1: Descripció de les matèries comunes d’opció, de modalitat i específiques a l’INS Pla 

de l’Estany 

 

BIOLOGIA 

Desenvolupa els continguts amb un enfocament basat en contextos, és a dir, connectant la biologia amb 
problemes propis de les persones i la societat: la manipulació genètica, la reproducció assistida, el dopatge dels 
esportistes, els problemes ambientals , la conservació de la biodiversitat, la prevenció de malalties infeccioses, 
la lluita contra el càncer, la prevenció de malalties infeccioses, els transgènics, etc. 
Els continguts avaluables s’estructuren en 7 blocs generals: 

1.Metabolisme    2.Immunologia    3.Genètica mendeliana i evolució   4.Disseny experimental  
5 Biologia molecular (biomolècules i biotecnologia)    6.Microbiologia    7.Ecologia 

 
 
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT 
Quina relació hi ha entre la dinàmica externa i interna de la terra i les actuacions humanes? Estan augmentant 
els riscos i les possibles pèrdues?  
En aquesta matèria s’estudien els canvis que es produeixen a l’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera, el sòl a 
causa de l’acció humana o per fenòmens naturals. Es treballen processos tant actuals com ara terratrèmols, 
erupcions volcàniques, huracans, tornados, extraccions minerals, centrals nuclears, inundacions, etc, 
relacionats amb els riscos i les mesures que es poden dur a terme. 
Amb l’estudi d’aquesta matèria l’alumne serà capaç d’utilitzar els seus coneixements científics per descriure, 
explicar i predir fenòmens naturals; per formular i investigar problemes i les seves possibles solucions; així com 
documentar-se, argumentar i prendre decisions personals i socials respecte al món natural i als canvis que 
l'activitat humana genera en ell. 
 
 
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 
On som ? D'on venim ? Cap on anem ? Amb les ciències per al món contemporani buscarem les respostes a 
aquestes qüestions. De la mà de l'astronomia, coneixerem com es va formar l'Univers, la Terra i els àtoms del 
nostre propi cos. La biologia ens permetrà trobar els nostres orígens, com hem evolucionat i com tenir cura d'un 
mateix. I no ens podem oblidar de respectar el nostre entorn, prenent consciència dels problemes 
mediambientals que ens afecten i saber quin és el futur que ens espera. Com t'imagines les ciutats del futur? 
Al mateix temps, tots aquests coneixements ens permetran poder entendre millor notícies d'actualitat i nous 
descobriments. 
 
 
DIBUIX TÈCNIC 
L´objectiu de l´assignatura és conèixer totes les estructures gràfiques per poder desenvolupar qualsevol tipus de 
disseny relacionat en l´àmbit arquitectònic, industrial o tecnològic. 
Continguts Primer curs: 
Instrumental i materials de l´assignatura, geometria plana, normativa bàsica de Dibuix Tècnic, sistema dièdric, 
sistema axonomètric, sistema cònic i plans acotats. 
Continguts Segon curs: 
Ampliació geometria plana, ampliació sistema dièdric, geometria de l´espai, geometria descriptiva, ampliació 
sistema axonomètric, poliedres, desenvolupaments, talls i seccions, interseccions, ampliació normativa Dibuix 
Tècnic... exercicis i preparació per a les PAU. 
Tant a primer com a segon, es desenvolupa amb l´ajut de programari informàtic, elaborant projectes industrials, 
arquitectònics i tecnològics amb CAD 2D i 3D; amb presentacions tridimensionals obtingudes amb l´ajut de la 
impressora BCN 3D+ del centre. 
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CULTURA AUDIOVISUAL 
La matèria de cultura audiovisual té com a objectiu fonamental l'enriquiment de la capacitat de l'alumnat 
d'observar, analitzar, relacionar, comprendre i produir la diversitat d'elements i fenòmens que conformen la 
cultura audiovisual del seu temps. Els continguts de la matèria es dirigeixen a dotar l'alumnat dels conceptes, 
llenguatges i procediments bàsics pertanyents al món de la imatge i els mitjans de comunicació i producció 
audiovisual. 
Els continguts de la matèria s'estructuren en cinc apartats: la imatge tecnològica fixa; la imatge tecnològica en 
moviment; la fotografia i la imatge audiovisual al llarg del temps; l'art, la informació i la comunicació en la cultura 
audiovisual; i la cultura audiovisual i la societat contemporània. 
 
 
ECONOMIA 
L’objectiu és intentar comprendre el funcionament de la realitat econòmica que ens envolta. Vivim immersos en 
un sistema econòmic i prenem decisions com a consumidors, estalviadors i treballadors. Les informacions 
econòmiques estan presents diàriament en tots els mitjans de comunicació: la crisi, l’atur, els preus, els bancs, 
la borsa, els impostos, ...  
El mètode de treball es basa en la recerca i l’anàlisi d’aquesta informació mitjançant les tecnologies d’informació 
i de comunicació. A partir dels coneixements teòrics bàsics que s’imparteixen, l’alumne aprendrà a donar 
respostes coherents als principals temes de debat econòmic i fer-ho expressant, de forma oral o escrita,  un 
raonament crític amb l’ús correcte del vocabulari econòmic. 
 
 
ECONOMIA DE L’EMPRESA 
El món empresarial té una presència quotidiana en la nostra societat i ens afecta molt directament. En aquesta 
matèria s’analitza l’organització i gestió de l’empresa en totes les àrees: recursos humans, producció, comercial, 
administració o finançament. També es valora de manera crítica les seves repercussions socials: els conflictes 
socials, l’ètica empresarial o la gestió mediambiental. Els continguts es relacionen sovint amb la realitat 
empresarial de la nostra comarca i país, així com amb moltes situacions viscudes en la vida quotidiana de 
l’alumne.  
L’objectiu no és només preparar a l’alumne per a estudis posteriors en l’àmbit de l’empresa, sinó també 
contribuir a fomentar la iniciativa emprenedora i la presa de decisions com a una forma de desenvolupament 
personal, en la seva incorporació al món laboral o simplement en l’actuació com a ciutadà i persona 
consumidora. 
 
 
ELECTROTÈCNIA 
Els fenòmens elèctrics i electromagnètics i els seus efectes són actualment un dels camps del coneixement que 
tenen més capacitat d’influir en les condicions de vida de les persones. 
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, com ara l’industrial, el domèstic, el de serveis o el científic. 
La metodologia inclou l'ús d’eines i aplicacions informàtiques, l’experimentació, l’observació, la investigació, la 
pràctica, la simulació, el muntatge i la manipulació de circuits, màquines i sistemes electrotècnics, així com la 
visita d’instal·lacions elèctriques i electròniques. 
 
 
ENGLISH FOR YOUR FUTURE 
Ofereix als alumnes la possibilitat de continuar treballant les quatre habilitats tot posant èmfasi a la capacitat 
productiva, tant a nivell oral com a nivell escrit. A nivell oral es prepararan presentacions, debats generals, 
debats de temes d’actualitat a partir del seu tractament en els mitjans de comunicació anglosaxons i clubs de 
lectura. A nivell escrit, practicarem diferents tipologies de text sobretot les encaminades a assolir les exigències 
dels exàmens oficials. 
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ESTADA A L’EMPRESA 
Té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món laboral. Els permet contactar amb un àmbit 
professional del seu interès i així poder orientar millor el seu futur acadèmic i professional en acabar el 
batxillerat. També els pot ser útil en la realització del treball de recerca. 
Consisteix en un període de 70 hores d’estada en una empresa, entitat pública o privada, relacionada amb els 
interessos i motivacions de l’alumne. 
Es proposa als alumnes de primer de batxillerat i es realitza habitualment durant els mesos de juny o juliol. 
Es pot demanar el reconeixement de la matèria i comptar com una matèria específica. En aquest cas, caldrà 
triar una altra matèria específica. 
 
 
FÍSICA   
Té com a finalitat comprendre i aplicar els conceptes, lleis i teories més importants de la física clàssica. És una 
matèria pràctica basada en la realització de problemes. 
Els temes que es tracten a primer curs són: 

- Diferents tipus de moviments: MRU, MRUV, MCU, MCUA, moviments parabòlics i relatius. 
- Les forces, el treball, l’energia i la seva conservació. 
- Circuits elèctrics i òptica. 

Els temes que es tracten a segon curs són: 
- Camps gravitatori, elèctric i electromagnètics. 
- Ones, naturalesa de la llum i física nuclear. 

Per cursar aquesta matèria a segon curs és indispensable haver-la cursat a primer. 
 
 
FRANCÈS  
Les matèries de Francès I i Francès II  permeten aprofundir l’expressió oral i escrita per poder-se presentar a 
exàmens oficials i obtenir l’acreditació corresponent. Es treballa la llengua a partir d’exercicis molt diversos,  
textos de temàtiques actuals, lectures, exposicions orals, intercanvi de correus amb centres francesos,... 
S’adreça a aquells alumnes que puguin demostrar coneixements bàsics d’aquest llengua. 
 
 
GEOGRAFIA 
Es tracta d’una Geografia física, mediambiental, econòmica (els sectors de producció), humana (demografia), 
urbana i política del món, la UE, Espanya i Catalunya.  
A l’examen de Selectivitat l’alumne ha de demostrar tenir coneixements teòrics del programa i saber interpretar 
diverses fonts d’informació com textos, mapes, gràfics, taules estadístiques, …etc. I ser capaç de resumir, 
extreure i interpretar les idees principals d’un text. 
 
 
GREC  
En la matèria de grec es dóna una visió senzilla d'aquesta llengua flexiva, temes de cultura i els principals 
gèneres literaris (epopeia i teatre). Es tracta també la mitologia amb les gestes dels principals déus i herois 
grecs. Un altre aspecte important és el de les etimologies: entendre les paraules cultes del món científico-
tecnològic gràcies a la comprensió d'arrels gregues és la millor manera perquè l'alumne vegi més a prop el món 
grec i el relacioni amb el món d'avui. 
 
 
 
 
HISTÒRIA DE L’ART 
La matèria d’Història de l’Art, condicionada per uns continguts de cara a les PAU, tracta fonamentalment d’una 
Història de l’Art Occidental que s’estructura en quatre blocs de temes. Dels tres primers: Art Clàssic, Art 
Medieval, Art Modern (Renaixement i Barroc), en podem triar un. El quart, sobre Art Contemporani, és obligatori.  
Tenim una selecció d’obres de cada bloc, que són les que poden sortir a les proves d’accés. Gairebé totes les 
classes es fan amb la projecció d’imatges per aprendre a observar i analitzar l’obra d’art partint d’un treball de 
vocabulari i de comentari, però amb el màxim de detalls visuals i la participació de l’alumne. 
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HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
L’assignatura ofereix una visió de conjunt dels principals esdeveniments, teories polítiques i moviments socials 
que han donat forma al Món Contemporani.  
Els temes són: la Revolució Francesa, la Revolució Industrial, el liberalisme i l’Europa revolucionària, les 
unificacions d’Alemanya i Itàlia, l’aparició del marxisme i l’anarquisme, el colonialisme,  la 1ª Guerra Mundial, el 
món d’entreguerres, la 2ª Guerra Mundial i el període de la Guerra Freda. 
Alguns dels temes es complementen amb la visualització de pel·lícules. 
 
 
LITERATURA CASTELLANA 
A través d’una sèrie de lectures, ens acostarem a les fites més reeixides de la literatura en aquesta llengua, una 
de les més destacades de la literatura occidental: des de Quevedo al barcelonès Eduardo Mendoza, passant 
per Cervantes, Zorrilla i Emília Pardo Bazán; lectures que constitueixen una lliçó de creativitat i una anàlisi 
profunda de la societat i de la psicologia de l’ésser humà. A més, millorarem la comprensió lectora i l’expressió, 
així com la competència en llengua castellana.  
 
 
LITERATURA CATALANA 
Té com a objectiu fonamental ampliar la formació literària i humanística de l'alumnat, adquirida durant les etapes 
educatives anteriors i en les matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat. Per mitjà de la literatura es 
pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió del món i l'ampliï. El procediment bàsic de treball de la matèria 
és la lectura, anàlisi i comentari d’obres, que llegirem a fons i contextualitzarem degudament. 
 
 
LITERATURA UNIVERSAL 
Té com a objectiu fonamental ampliar la formació literària i humanística de l'alumnat, adquirida durant les etapes 
educatives anteriors. Per mitjà de la literatura es pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió del món i 
l'ampliï. El procediment bàsic de treball de la matèria és la lectura, anàlisi i comentari de sis obres molt 
significatives de la literatura universal, que llegirem a fons i contextualitzarem degudament, tot relacionant-les 
amb les altres disciplines artístiques.  
 
 
LLATÍ   
El  programa d'aquests dos cursos està format per temes de llengua, cultura, història, mitologia greco-romana i 
literatura llatines com la base del saber en tots els camps de la cultura occidental. Però el més important és la 
traducció de textos llatins adaptats a 1r curs i originals a 2n; el procediment de flexió ajuda l'alumne a 
comprendre millor la seva pròpia llengua (ortografia, sintaxi, etimologia,...) i l'exercici de la traducció (escollir el 
mot adequat i la millor manera d'expressar per escrit la noció d'una cosa) fa que millori l'expressió escrita dels 
alumnes. A més, l'esforç d'interpretació oral i escrita estimula la seva creativitat. 
 

MATEMÀTIQUES  
Matèria pensada per a aquells alumnes amb bona predisposició per a les Matemàtiques i que volen seguir 
estudis de Ciències i/o Enginyeries. 
Repassa els continguts fonamentals de 4t, aprofundeix en alguns d'ells (trigonometria, geometria analítica, 
funcions) i presenta com a novetats els nombres complexos. 
A segon curs prepara per l'accés a la Universitat i dota a l'alumne d'una molt bona base de càlcul diferencial 
(derivades) i integral, àlgebra lineal (matrius i sistemes) i geometria de l'espai. 
 
 
MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS  
Repassa a un nivell mitjà les qüestions bàsiques de 4t: Equacions, polinomis, geometria (la recta), funcions 
exponencial i logarítmica, matemàtica financera, estadística, regressió lineal, probabilitat i estudi de funcions de 
distribució elementals (binomial, normal). 
A segon curs es dedica sobretot a veure sistemes d'equacions i matrius, programació lineal (inequacions lineals 
amb dues incògnites) i segueix amb l'estudi de les funcions introduint les derivades i les seves aplicacions. 



- 15 - 

 

 
 
ONE STEP TO UNIVERSITY 
En  aquesta optativa treballarem el vocabulari i textos essencials dels diferents àmbits universitaris, com poden 
ser economia, tecnologia, humanitats, ciències socials, ciències de la salut, àmbit científic, etc. Farem incidència 
en les sortides professionals i en els exàmens oficials. 
 
 
PSICOLOGIA  
Una introducció a l’estudi del comportament humà, la ment, la consciència;  per una banda, a partir de les bases 
fisiològiques de la conducta de l’individu: el cervell i, per altra banda, a partir de l’estudi de les diferents teories 
relacionades amb la psique humana. 
Estudi dels diferents tipus de trastorns mentals, les seves possibles causes i diferents tipus de  teràpies, 
plantejaments teòrics d’aquestes en les seves diferents formes: psiquiatria mèdica, psicologia verbal, 
modificació conductual, estructuració cognitiva...  
Significat de salut anímica i mental, i on apunta la realització i plenitud humanes. 
Podem trobar aquests estudis en Educació, Pedagogia, Psicologia, Medicina, Economia, Sociologia, Publicitat, 
Relacions públiques i d’altres. 
 
 
SOCIOLOGIA  
Estudi dels diferents tipus de relacions que s’estableixen entre individu i societat en funció de la psique humana,  
del comportament de l’individu així com de la cultura i les influències rebudes. Aplicació d’aquest coneixement a 
camps com els de la ètica, la política i la religió. 
Estudi de la organització dels individus en grups i moviments socials tan diversos com el feminisme, el 
marxisme o les organitzacions socials virtuals. 
Podem trobar aquests estudis a camps com els de la criminologia, la política, l’economia, el màrqueting,  la 
filosofia,  la publicitat i les relacions públiques. 
 
 
QUÍMICA 
L’objectiu final de la matèria és que l’alumnat entri en el món de la química de manera gradual. En la matèria de 
modalitat de química es tracten els temes de la teoria atomicomolecular i la cineticomolecular de la matèria, 
l’estructura atòmica i molecular, la química orgànica, la reacció química, la termoquímica, l’equilibri químic, la 
cinètica química i l’electroquímica. El punt de partida en el primer curs és la química que s’ha treballat a la 
matèria comuna de física i química de 3r curs d’ESO i que s’amplien a la matèria específica de 4t d’ESO. 
 
 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
La Tecnologia industrial té com a finalitat fomentar l'enginy, la creativitat i les vocacions per futurs estudis 
d'enginyeria i cicles formatius tècnics de grau superior. 
Abarca tots aquests camps: construcció, automòbil, ferrocarril, metal·lúrgia, energia, línies elèctriques, disseny 
industrial, construccions aeronàutiques i navals, tèxtil, automatització, químic, electrònic, informàtic, 
instal·lacions, materials plàstics, gestió de la producció, organització i seguretat industrial, gestió de la qualitat, 
medi ambient, transports, robòtica, bioenginyeria, etc.  
El desenvolupament de l'assignatura es realitza sobre la base de les següents activitats:  
-Classes teòriques en les quals es proporcionaran els coneixements bàsics fonamentals. 
-Classes per a l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre, on s’analitzen els problemes i s’imaginen 
noves solucions, nous sistemes i productes, buscant la màxima eficiència. 
-Sessions de taller i sortides en les quals es desenvoluparan i aplicaran coneixements de tipus pràctic. 
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ANNEX 2: Branques de coneixement 
 

 

           
 

 

 

Podeu consultar el quadre de ponderacions per a l’accés a la universitat a:          
 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_p

er_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/ 

 

 

 
 

 

 

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques_i_universitat_de_vic/taules_de_ponderacio/
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Branques de coneixement i Graus associats 

Arts i Humanitats  

Estudis clàssics  

Estudia d’anglès i català Estudis 

d’anglès i clàssiques 

Estudis d’anglès i espanyol 

Estudis d’anglès i francès  

Estudis d'Àsia Oriental – japonès 

Estudis d’Àsia Oriental – xinès 

Estudis de català i clàssiques 

Estudis de català i espanyol 

Estudis de francès i català 

Estudis de francès i clàssiques 

Estudis de francès i espanyol 

Estudis d’espanyol i clàssiques 

 

Estudis francesos 

Estudis francesos + Traducció i 

interpretació - francès 

Estudis hispànics: llengua i literatura  

  

Estudis internacionals   

Estudis literaris    

Filologia catalana    

Filologia clàssica    

Filologia hispànica    

Filologia romànica    

Filosofia  Geografia i ordenació del 

territori    

Història    

Història de l'art    

 

Humanitats    

Lingüística    

Llengua i literatura catalanes   

Llengua i literatura espanyola   

Llengua i literatura espanyoles   

Llengua i literatura hispàniques   

Llengües aplicades   

Llengües aplicades i comunicació 

intercultural  

Llengües i literatures modernes   

Musicologia    

Traducció i interpretació    

Traducció i interpretació – alemany 

Traducció i interpretació – anglès 

Traducció i interpretació - francès 

Anglès    

Arqueologia    

Arts i disseny 

Belles arts 

Ciències de la cultura    

Cinema i mitjans audiovisuals   

Comunicació cultural    

Comunicació i periodisme audiovisual  

Conservació-Restauració 

Disseny    

Estudis anglesos    

Estudis àrabs i hebreus    

Estudis catalans i occitans  

Ciències Socials i Jurídiques  

Empresa i tecnologia   

Estadística   

Finances i comptabilitat   

Geografia   

Geografia i ordenació del territori   

Geografia i ordenació del territori- en 

xarxa 

Geografia, ordenació del territori i gestió 

del medi ambient   

Gestió aeronàutica   

Gestió comercial i màrqueting 

Gestió de recursos humans 

Gestió d’empreses 

Gestió empresarial 

Gestió i Administració pública   

Informació i documentació   

 

Internacional businnes economics 

Mitjans audiovisuals   

Negocis i marquèting internacionals -ESCI 

Pedagogia   

Periodisme   

Prevenció i seguretat integral   

Publicitat i relacions públiques   

Relacions laborals   

Relacions laborals i ocupació   

Relacions laborals i recursos humans   

Sociologia   

Treball social   

Turisme   

Turisme i gestió del lleure   

 

Administració d’empreses i gestió de la 

innovació 

Administració i direcció d'empreses   

Administració i direcció d’empreses + 

Dret 

Administració i direcció 

d’empreses+Publicitat i relacions 

públiques 

Antropologia social i cultural   

Audiovisual i multimèdia   

Ciència política i gestió pública   

Ciències de l'activitat física i de l'esport   

Ciències empresarials   

Ciències polítiques i de l'Administració   

 

Comptabilitat i finances   

Comunicació audiovisual   

Criminologia   

Criminologia i polítiques públiques de 

prevenció   

Direcció de comerç i distribució 

Direcció d'empreses (BBA)   

Direcció hotelera   

Dret   

Dret i ciència política 

Economia   

Educació infantil   

Educació primària   

Educació social   

 

Ciències de la Salut  

Ciències de l'activitat física i de 

l'esport   

Ciències i salut animal 

Ciències mèdiques bàsiques 

Farmàcia   

 

Fisioteràpia   

Infermeria   Infermeria - EUIM 

Logopèdia  Medicina   

Nutrició humana i dietètica   

Odontologia    

 

Òptica i optometria   

Podologia   

Psicologia   

Teràpia ocupacional   

Veterinària 

 

Biologia humana   

Ciència i tecnologia dels alumnes 

Ciències biomèdiques 

Ciències  

Ciència i tecnologia d’aliments 

Ciències 

Ciències ambientals   

Ciències biomèdiques   

Ciències químiques i biomoleculars   

Enologia   

 

Estadística aplicada 

Física   

Física - Matemàtiques 

Genètica   

Geologia   

Matemàtiques   

 

 

Matemàtiques – Administració i direcció 

d’empreses 

Microbiologia   

Nanociència i nanotecnologia 

Química   

Tecnologia i gestió alimentària 

 

Biologia   

Biologia ambiental   

Bioquímica   

Bioquímica i biologia molecular   

Biotecnologia   

Enginyeria i Arquitectura   

Enginyeria de tecnologia naval 

Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil 

  

Enginyeria de tecnologies industrials 

Enginyeria d'edificació  

Enginyeria d’edificació-Elisava  

Enginyeria elèctrica   

Enginyeria electrònica de 

telecomunicació   

Enginyeria electrònica industrial i 

automàtica   

Enginyeria en organització industrial 

Enginyeria de sistemes biològics 

Enginyeria en tecnologies aeroespacials 

 

Enginyeria forestal 

Enginyeria geològica 

Enginyeria geomàtica i topografia 

Enginyeria informàtica   

Enginyeria marina 

Enginyeria mecànica   

Enginyeria mecatrònica  

Enginyeria nàutica i transport marítim  

Enginyeria química   

Enginyeria telemàtica   

Fotografia i creació digital   

Informàtica i serveis    

Matemàtiques   

Matemàtiques-Enginyeria informàtica 

Multimèdia   

Arquitectura   

Ciències i tecnologies de la 

telecomunicació 

Disseny- Elisava 

Enginyeria agrària i alimentària 

Enginyeria agrícola   

Enginyeria agroalimentària 

Enginyeria agroalimentària i del 

paisatge 

Enginyeria alimentària   

Enginyeria biomèdica   

Enginyeria Civil 

Enginyeria d’aeronavegació 

Enginyeria d’aeroports 

Enginyeria de disseny industrial 

 Enginyeria de disseny industrial i 

desenvolupament del producte   

 Enginyeria de l'energia   

Enginyeria de mines Enginyeria 

d’integració de sistemes TIC 

Enginyeria de la construcció 

Enginyeria de l’energia 

Enginyeria de les tecnologies de la 

informació i la comunicació 

Enginyeria de materials 

Enginyeria de mines 

Enginyeria de sistemes audiovisuals  

Enginyeria de sistemes de 

telecomunicació   

Enginyeria de sistemes electrònics   

 

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15 

 

 

http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15
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