INSTITUT
ELS TRES TURONS

Compras
BATXILLERAT
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2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
El batxillerat s’organitza en tres modalitats:
Arts
BATXILLERAT
(modalitats)

Ciències i
tecnologia
Humanitats i
ciències socials

Belles arts,
disseny...
Enginyeria,biologia,
infermeria, CAFE,
Psicologia ..
Periodisme,
filologia, dret,
ADE...

Les matèries del batxillerat es classifiquen en:
Comunes: les cursen tots els alumnes.
De modalitat (comuna d’opció)
Específiques
Els alumnes han de fer el treball de recerca que és un
treball d’investigació.

3

2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

Modalitat
Arts

Ciències i
tecnologia

Comuna
opció
Història i
fonaments de
les arts I i II
Matemàt. I i II

Humanitats Llatí I i II/
i
Matemàt.
Ciències
Aplic. CS I i II
socials
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2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
Modalitat de ciències
i tecnologia

Matèries de modalitat 1r

Modalitat d’humanitats
i ciències socials

Matemàtiques I

4

Matèries de modalitat
Llatí I/ Mat. Aplic.CS I

Biologia I

4

Economia

4

Ciències de la Terra I

4

Economia de l’empresa I

4

Física I

4

Grec I

4

Química I

4

Història món contemporani 4

Dibuix tècnic I

4

Literatura catalana

4

Literatura castellana

4

Literatura universal

4

Tecnologia industrial I 4

1r
4
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2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT
Modalitat d’Arts (arts plàstiques i disseny)

Matèries de modalitat

1r

Història i fonaments de les arts I
Anàlisi musical I
Anatomia aplicada
Cultura audiovisual
Dibuix artístic I
Dibuix tècnic I
Història del món contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana
Literatura universal
Llenguatge i pràctica musical
Volum

4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
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2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT

Matèries específiques
Una altra matèria de modalitat
Psicologia
Sociologia
Segona llengua estrangera (Francès)
Estada a l’empresa
Específica de centre

4
2
2
4
2
2
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3.ITINERARIS
Les matèries de modalitat i específiques NO es trien a la carta.
Cada centre les organitza en paquets per facilitar–ne la tria.
MATÈRIES DE MODALITAT 1r BATX
Franges

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

FH 1: 4h
(Comuna
d’opció)

Matemàtiques I

Llatí I / Mat. Ap.CCSS I

FH 2: 4h
(matèria de
modalitat)
FH 3: 4h
(matèria de
modalitat)

Química I

Dibuix
Tècnic I

Literatura
catalana

Economia

Biologia I

Tecnologia
Industrial I

Història del
Món
Contemporani

Economia de
l’empresa I
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3.ITINERARIS
Les matèries específiques que es poden escollir són:

4h
FH 4

2h

FH 5

Física I Ciències de la Dibuix artístic I Francès Literatura
terra I
universal
A-Psicologia
B-Sociologia
A-Cultura audiovisual
B- Informàtica
A- Biologia humana
B- Comentari de text
Estada a l’empresa (2h)
Ampliació estada a l’empresa (2h)

 Cal triar 1 matèria de 4 hores o dues de 2h (Una A i una B)
 L’estada a l’empresa / ampliació estada a l’empresa es pot combinar
amb qualsevol matèria de la FH4 de 2 hores.
 L’oferta de les matèries està condicionada a un mínim d’alumnes.
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3.ITINERARIS
L'alumne, al final del batxillerat, ha d'haver cursat almenys sis
matèries de modalitat: la matèria comuna d'opció de la modalitat
triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada
curs.
Per als alumnes que cursin, a part de les dues matèries mínimes,
una tercera de modalitat, aquesta tindrà caràcter d'específica.
Es poden fer canvis de matèries durant el primer mes.
Alumnes que cursen estudis de dansa, esports poden demanar
convalidacions.
Es poden cursar matèries per l’IOC.
Totes les notes (primer i segon) tenen la mateixa ponderació per
calcular la nota final de batxillerat.
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4.CONSELLS

Quines matèries de modalitat heu?
El títol de batxillerat és únic, no ve marcat per la modalitat. I amb
ell podeu accedir a tots els graus.
Ara bé, heu de triar:
Les que us ajudin més amb la vostra formació.
Les que enllacin amb els cursos que voldreu fer després :
CFGS, estudis universitaris.
No hi ha estudis bons o dolents, sinó alternatives diferents.
En cas de dubte, trieu les opcions que permetin un ventall
més ampli de possibilitats.
Escolteu l’opinió de la gent que us coneix, pares, professors,
tutors...
Trieu en funció dels vostres interessos i capacitats, no dels
amics.
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5. PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Preinscripció:
Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de
2018, ambdós inclosos.
Matrícula:
(Demanar hora d’entrevista amb la coordinadora i portar
el full de la tria)
•Període de matrícula ordinària : del 4 a l’11 de

juliol de 2018

•Període de matrícula extraordinària (alumnes
pendents de l’avaluació del setembre) : del 5 al 7
de setembre de 2018.
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6.ALTRES DADES
Pas de curs:
Es passa a segon amb un màxim de dos matèries suspeses.
3 o 4 suspeses: l’alumne només ha de cursar les matèries
suspeses. Pot matricular-se de 3 assignatures de segon.
5 o més suspeses: repetir 1r batx.

Títol: és únic i s’aconsegueix amb TOTES les matèries aprovades.
Convocatòries: a diürn es pot fer el batxillerat en 4 cursos com
a màxim.
1r batx.: al juny(ordinària) i setembre(extraordinària)
2n batx.: finals maig (selectivitat al juny) i finals juny
(selectivitat al setembre)
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7. WEBS INTERESSANTS
ESTUDIAR A CATALUNYA
CANAL UNIVERSITATS (PAU, ponderacions, beques...)
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Moltes gràcies !!
Qui vol fer una cosa
troba un camí.
Qui no vol fer res
troba una excusa.
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