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L’any vinent començaràs el batxillerat. Segur que tens molts 

de dubtes. En aquesta petita guia intentarem resoldre-te’ls. 

1. Quins batxillerats hi ha? 

Hi ha tres modalitats: el batxillerat de Ciències i Tecnologia; el 

batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials; i el batxillerat 

d’Arts. A l’institut Roquetes oferim els dos primers. 

2. Com s’organitza el batxillerat? 

S’organitza en blocs de matèries comunes i matèries 

específiques de modalitat i optatives. Aquestes dues últimes 

tenen com a finalitat última proporcionar la formació pròpia 

d’un determinat àmbit o camp del saber i preparar bé 

l’estudiant per a que pugui cursar estudis superiors. 

3. Quins itineraris s’ofereixen a Roquetes? 

Oferim tres itineraris bàsics de la modalitat de Ciències i 

Tecnologia i dos itineraris bàsics de la modalitat d’Humanitats 

i Ciències Socials. Tots cinc ofereixen alhora diferents opcions 

acadèmiques entre 1r i 2n de Batxillerat. 

4. Quines són les matèries comunes? 

Les matèries comunes (14 hores en total) són: 

 Llengua catalana: 2 hores a 1r i 2 hores a 2n. 

 Llengua  castellana: 2 hores a 1r i 2 hores a 2n. 

 Llengua estrangera Anglès: 3 hores a 1r i 3 hores a 2n.  

 Educació Física: 2 hores a 1r. 

 Filosofia: 2 hores a 1r. 

 Ciències per al món contemporani:  2 hores a 1r. 

 Història de la Filosofia: 3 hores a 2n. 

 Història de Espanya: 3 hores a 2n. 

 Tutoria: 1 hora a 1r i 1 hora a 2n. 

 

5. Quines matèries específiques de modalitat i optatives (16 

hores en total) podré cursar a 1r de batxillerat? 

a) Batxillerat de Ciències i Tecnologia (cada matèria és de 4 

hores). 

C1 BIOSANITARI: Matemàtiques, Biologia, Química, Ciències 

de la Terra 

C2 CIENTÍFIC: Matemàtiques, Biologia, Química, Física 

C3 TECNOLÒGIC: Matemàtiques, Tecnologia, Química/Dibuix 

Tècnic, Física 

 

 

 

 

 

 



OPTATIVES a 1r de Ciències i Tecnologia: 

Literatura castellana, Religió, Francès, Estada a l’empresa 

b) Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials (cada matèria és 

de 4 hores). 

H1 HUMANÍSTIC: Llatí, Grec, Literatura Universal/ Història del 

Món/ Cultura Audiovisual/ Biologia 

H2 SOCIAL: Matemàtiques aplicades a las CC SS, Economia de 

l’empresa, Literatura Universal/ Història del Món/ Cultura 

Audiovisual/ Biologia 

OPTATIVES a 1r de Lletres 

Literatura castellana, Religió, Francès, Estada a l’empresa i 

Economia (per a l’itinerari H2) 

6. Vull cursar Religió al batxillerat. Ho puc fer? 

Des de totes les modalitats de batxillerat, l’alumnat podrà 

triar com a matèria específica optativa la Religió a 1r. 

7. Vaig al Conservatori o a una escola professional de 

Dansa. Puc demanar l’exempció d’algunes matèries de 

batxillerat? 

Sí. En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció i en el de 

formalitzar la matrícula has de declarar que estàs matriculat 

o pendent de matricula en un centre autoritzat per cursar 

aquests ensenyaments. Així podràs obtenir l’exempció de 

dues matèries específiques del batxillerat, una per curs. 

8. I si segueixo un programa esportiu d’alt rendiment? 

També. Tots els alumnes que segueixen programes esportius 

d’alt rendiment poden demanar exempció de dues matèries 

específiques, una per curs, si acrediten la seva condició amb 

un Certificat del Consell Català de l’Esport. 

9. Què és el TDR? És obligatori? Quan es fa? 

El TDR (Treball de Recerca) és un treball de camp que té com a 

finalitat familiaritzar l’alumne amb les eines i els procediments 

habituals en el camp de la investigació. És obligatori fer-lo i 

s’ha de presentar a 2n de batxillerat. Equival al 10% de la nota 

global de l’etapa, per tant, és més que una assignatura.  

Normalment, es comença a treballar durant el tercer 

trimestre de 1r i s’entrega al mes de gener del segon any.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. Notaré el canvi respecte a l’etapa d’ESO? 

L’horari compactat et permetrà tenir les tardes lliures per 

a estudiar o realitzar activitats extraescolars. Però has de 

tenir en compte que el batxillerat és una nova etapa 

acadèmica molt més exigent i que necessites organitzar 

bé el teu temps de treball a casa per dur al dia totes les 

matèries. 

11. I si tinc dubtes sobre què fer o vull canviar de matèria 

de batxillerat en començar el curs? 

La Direcció del centre –i específicament la Coordinació de 

Batxillerat- estarà sempre a la teva disposició per aclarir 

els teus dubtes, orientar-te en la teva elecció de matèries, 

ajudar-te en la teva adaptació al centre i resoldre 

qualsevol tipus d’incidència. 

A més, durant el primer mes de classe, els alumnes de 1r 

poden sol·licitar el canvi en alguna de les matèries que 

hagin triat, sempre dins de les possibilitats organitzatives 

del centre.  

Si es tracta d’un canvi en la modalitat de batxillerat, s’ha 

d’esperar a acabar el 1r curs i s’autoritzarà a canvi de 

cursar les matèries pròpies de la nova modalitat. 

12. Què més m’ofereix l’institut de Roquetes? 

Tenim biblioteca, menjador, activitats esportives, 

preparació per als exàmens oficials d’anglès i francès, 

jornades interculturals i mediambientals, una associació 

d’alumnes (ASAL), una orquestra (STOP), un grup de teatre 

(Joglaresca), un comitè verd, un servei de mediació 

escolar, un pla de lectura integral de centre...  

Vine a descobrir-ho!  

T’esperem! 

 

 



 

 

DATES DE PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 17-18:  

Del 16 al 24 de maig de 2017 

Informació individualitzada concertant hora al telèfon 977 502833 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 

 Full de preinscripció, degudament emplenat. 

 Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, NIE o passaport.  

 Si l’alumne és menor d’edat, haurà d’aportar també original i fotocòpia del Llibre de 
família complet o altres documents relatius a la filiació, i original i fotocòpia del DNI, 
passaport o NIE del pare, la mare o el seu tutor legal. 

 Una fotografia en color actual mida carnet.  
 
DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (Només a efectes de barem, si es vol al·legar alguna de les  
circumstàncies següents): 

 Documentació acreditativa de proximitat del domicili de l’alumne (si no coincideix amb 
el del DNI) o del lloc de treball. 

 Existència de germans, pares, mares o tutors al centre. 

 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la Renda  
Mínima d’Inserció. 

 Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i 
Família, si s’al·lega aquesta condició. 

 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent, si s’al·lega.  

 Expedient acadèmic. 

Els originals es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades. 

MÉS INFORMACIÓ GENERAL: ESTUDIAR A CATALUNYA http://queestudiar.gencat.cat/ca/ 

PREINSCRIPCIÓ 17-18: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio 

PRESENTACIÓ de l’INS ROQUETES: https://prezi.com/o-i1wcnqtrvl/2017-bat-portes-obertes/ 

LLISTA PROVISIONAL d’ADMESOS 6 de juny. 

MATRICULACIÓ de l’ALUMNAT ADMÈS: del 4 al 11 de juliol.  

MATRÍCULA EXTRAORDINÀRIA: del 6 al 8 de setembre. 

 

HORARI DE SECRETARIA: 
 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9 a 14.00 i de 15:30 a 17:30 hores, i els 

divendres de 9.00 a 14.00 hores. 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
https://prezi.com/o-i1wcnqtrvl/2017-bat-portes-obertes/

