
 

  

EL BATXILLERAT 
Ensenyament: postobligatori 

Durada: 2 anys 

Titulació: Titulat en BATXILLERAT 
 
Què és? 

El batxillerat té dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa 

convencionalment entre els 16 i 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat, ja 

sigui de forma presencial o a distància. 

El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant 

professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. 

 
Organització  

El batxillerat s’organitza en tres modalitats: 
 

– Arts 

– Ciències i tecnologia 

– Humanitats i ciències socials 

 

Matèries 

El currículum de batxillerat consta de 

– matèries comunes 

– matèries comunes d’opció 

– matèries de modalitat 

– matèries específiques 

– el treball de recerca  

 

Aquestes matèries estan distribuïdes entre 30 hores setmanals. Les matèries de modalitat 

són de quatre hores. A més, l’alumnat té assignades 1 hora de tutoria a primer i a segon 

curs. 

 

Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. 

 

L’alumne o alumna ha de triar un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos 

cursos, de les quals cinc han de ser de la modalitat escollida. 
 

L’estudiant ha de completar-ne l’horari amb altres assignatures de la mateixa modalitat, 

d’altres modalitats o amb matèries optatives in
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INS SERRALLARGA 

c./ Joan Benejam, núm. 1   17300 - Blanes 

Telf. 972 33 10 05 - Fax. 972 33 70 02 

http://www.xtec.cat/iesserrallarga 

A/e: iesserrallarga@xtec.cat 

ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ  DEL CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT 
 
MATÈRIES COMUNES          MATÈRIES  ESPECÍFIQUES
         

1r curs 2n curs 

Llengua catalana i literatura I  ( 2 h) Llengua catalana i literatura II   ( 2 h) 

Llengua castellana i literatura I  ( 2 h) Llengua castellana i literatura II  ( 2 h) 

Llengua estrangera I  ( 3 h) Llengua estrangera II    ( 3 h) 

Filosofia  ( 2 h) Història ( 3 h) 

Educació Física ( 2 h) Història de la filosofia  ( 3 h) 

CMC Cultura científica ( 2 h) Treball de recerca_Tutoria  ( 1 h) 

Tutoria I ( 1 h)  

 

INS SERRALLARGA                  PROMOCIÓ 2017-2019 
  
ORGANITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ  DE LES MODALITATS DEL BATXILLERAT  

 

Estada a l’empresa 

 

Segona llengua estrangera 

 

Matèries d’altres modalitats  

 

Psicologia i sociologia 

Segon curs 

HUMANITATS SOCIALS AEMiD_ARTS CNS TEC 

Llatí II Mates CS II  Anàlisi musical II Matemàtiques II Matemàtiques II 

Literatura Castellana o  

Grec II (2) 
Geografia(2) 

Cultura audiovisual II 

+  

Ha de la Música de la Dansa 

o EE 

Ciències de la Terra   

(Geologia) II  o 

Psicologia+EE 

Física II 

Història de l’art Història de l’art  
Història i fonaments 

de les l’arts II 
Química II Tecnologia Industrial II  

Geografia Eco Empresa II Arts escèniques Biologia II Dibuix tècnic II 

(2) Psicologia /Segon Idioma II / Estada a l’empresa 

Primer curs 

HUMANITATS SOCIALS ARTS CNS TEC 

Llatí I Economia  Anàlisi Musical I Matemàtiques I Matemàtiques I 

Literatura Catalana  o 

Grec I (1) 

H. Món 

Contemporani (1) 
Cultura audiovisual I 

Ciències de la Terra   

(Geologia) I 
Física I 

Literatura universal Mates CS I 
Llenguatge i pràctica 

musical 
Biologia I Dibuix tècnic I 

H. Món Contemporani Eco Empresa I 
Història i fonaments 

de les l’arts I 
Química I Tecnologia Industrial I 

(1) Sociologia  / Segon Idioma I 

Modalitat a distancia: L’alumnat que es matriculi en centres ordinaris pot cursar alguna matèria de modalitat 

de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries 

per alumne o alumna. 

Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el 

segon curs i el centre no la pot oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne o 

alumna. 


