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Institut Pla de l’Estany

ELS IDIOMES ESTRANGERS
Dins de la franja de matèries específiques, les matèries d’anglès (English for your future i One 
step to University), ofereixen als alumnes la possibilitat de continuar treballant l’expressió 
oral i escrita en aquesta llengua, pensant en els formats dels exàmens oficials (Escola Oficial 
d’Idiomes, Cambridge, ...) als quals es facilitarà que s’hi puguin presentar i obtenir l’acreditació 
corresponent.
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. S’adreça a aquells alumnes 
que puguin demostrar coneixements bàsics d’aquesta llengua.

L’ESTADA A L’EMPRESA (FCT)
L’Estada a l’empresa permet a l’alumne fer una estada de Formació en un  centre de treball  (FCT) 
d’una durada de 70 hores.
La FCT es duu a terme durant l’estiu de 1r a 2n de BAT i s’intenten respectar les preferències 
laborals dels alumnes especificades en la seva sol·licitud.
L’alumne pot demanar, un cop acabada, el seu reconeixement com a matèria específica. La 
qualificació obtinguda és inclosa en el seu expedient acadèmic i valorada com una matèria més.

EL TREBALL DE RECERCA
El treball de recerca s’inicia durant el 2n trimestre de 1r (desembre) amb la tria del tema per part 
de l’alumne i l’adjudicació del tutor.
La funció del professor tutor és la d’orientar i fer el seguiment del desenvolupament del treball.
El tutor avalua el seguiment del treball (compliment dels acords, iniciativa, responsabilitat, regu-
laritat, ...) en tres moments del curs.
La presentació del treball i l’exposició oral es fa a l’inici del 2n curs (octubre).
El seguiment pondera un 40% de la nota final, el cos del treball un 40% i l’exposició oral un 20%.

EL BATXILLERAT
Curs 2017-2018

Preinscripció
del 16 al 24 de maig

Estem connectats amb el futur

C/Jaume Farriol i Montserrat, 31 · 17820 Banyoles
Telèfon 972 58 07 93
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El batxillerat forma part dels ensenyaments secundaris post-obligatoris.
Consta de dos cursos acadèmics de trenta hores lectives setmanals.
Horari: de 8.20 a 14.30 h

Modalitats
L’Institut Pla de l’Estany ofereix les modalitats:

• Ciències i tecnologia
• Humanitats i ciències socials  

Currículum
El currículum de batxillerat consta de:

• matèries comunes (obligatòries per a totes les modalitats) 

• matèries comunes d’opció (una d’obligatoria segons la modalitat escollida)

• matèries de modalitat (veure l’apartat corresponent)

• matèries específiques (veure requadre corresponent)

• 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, s’inicia durant el 
primer curs i es presenta durant el segon curs.

Avaluació:
L’avaluació és contínua (es valora el treball regular) 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. 

Matèries comunes

Matèries de modalitat  (de 4h setmanals cadascuna) 
Per tal d’obtenir el títol en una modalitat, cal haver cursat un mínim de 3 matèries de modalitat 
cada curs, comptant la matèria comuna d’opció. L’horari s’ha de completar amb altres 
assignatures de modalitat o amb matèries específiques. 

Les matèries proposades en cada itinerari són les que es recomanen per a cada modalitat. Si 
l’alumne i la família creuen que és millor triar alguna matèria d’una altra modalitat o específiques, 
poden demanar-ho de manera justificada i s’estudiarà cada cas. 

Les matèries assenyalades amb color gris no són de modalitat en la normativa d’abast espanyol.

Les matèries assenyalades amb color groc indiquen les materies comunes d’opció.

L’alumne pot escollir un dels agrupaments proposats.

Les matèries de les franges 2, 3 i 4 estan condicionades al nombre d’alumnes.

Modalitat de Ciències i Tecnologia a l’Institut Pla de l’Estany

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials a l’Institut Pla de l’Estany

Matèries específiques comunes a totes les modalitats  
de Batxillerat 

1r BAT 2n  BAT (provisional)

·   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)

·   Tutoria (1h) Tutoria (1h)

·   Ciències del món contemporani (2h) Treball de Recerca

ITINERARI CIENTÍFIC ITINERARI BIOSANITARI ITINERARI TECNOLÒGIC
1r BAT 2n BAT 1r BAT 2n  BAT 1r BAT 2n BAT

F1 Mates I Mates II Mates I   Mates II Mates I Mates II

F2 Química I Química II Química I Química II Dib.Tècnic I Dib.Tècnic II 

F3 Biologia I Biologia II Biologia I Biologia II Tecno Ind. I Tecno Ind. II

F4 Física I Física II CT (geo) I CT (geo) II Física I /
CT (geo) I

Física II /
CT (geo) II 

1BAT 2BAT

F1 Llatí I / Mates aplicades a C.Socials I Llatí II / Mates aplicades a C.Socials II 

F2 Ec. d’empresa / Literatura  universal Ec. d’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 + English for your future
Cultura audiovisual (4h)

Francès II (2h) + one step to university (2h) 
Psicologia (2h) + Sociologia (2h) 
* Estada a l’empresa (2h)Matèries comunes d’opció

Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a Ciències Socials i Llatí, * Si es demana reconeixement d’estada a l’empresa, cal triar una altra matèria específica


