
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATXILLERAT 2014-15. 

REUNIÓ INFORMATIVA. 
 

Torrefarrera, 5 de maig de 2014 

 
 

 

 
Eina d’informació per a pares, mares i tutors  

 
 

 



 

 

ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT 

L’Educació Secundària es divideix en dues etapes: l’Educació Secundària Obligatòria 

(ESO) i la Postobligatòria. Un dels ensenyaments de l’etapa postobligatòria és el 

Batxillerat, que està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics, que es poden fer 

en quatre anys com a màxim.  

El currículum del Batxillerat, que és el conjunt d’ensenyaments que l’alumne ha 

d’assolir al llarg de tot el procés d’aprenentatge d’aquesta etapa i es divideix en dues 

grans parts:  

 Una part comuna. Està formada per les matèries comunes que cursen tots els 

alumnes.  

 Una part diversificada. Està formada per les matèries de modalitat i les 

matèries optatives, triades per l’alumne/a, en funció dels seus interessos.  

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula l’organització 

del Batxillerat a través del document anomenat “Curriculum Batxillerat”, disponible al 

web www.xtec.cat. 

CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT 

PART COMUNA 

 

1r de Batxillerat Hores 2n de Batxillerat Hores 

L. Catalana i Literatura I 2 L. Catalana i Literatura II 2 

L. Castellana i Literatura I   2 L. Castellana i Literatura II 2 

L. Estrangera I   3 L. Estrangera II 3 

Filosofia i ciutadania 2 Història de la filosofia 3 

Ciències per al món 

contemporani 

2 Història 3 

E. Física 2 Treball de recerca  

Tutoria 1 Tutoria 1 

PART DIVERSIFICADA 

 

1r de Batxillerat Hores 2n de Batxillerat Hores 

Matèria de modalitat 1 4 Matèria de modalitat 1 4 

Matèria de modalitat 2 4 Matèria de modalitat 2 4 

Matèria de modalitat 3 4 Matèria de modalitat 3 4 

Matèria de modalitat 4 o 

optatives 

4 Matèria de modalitat 4 o 

optatives 

4 

 

 

http://www.xtec.cat/


 

 

MODALITATS DE BATXILLERAT 

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza en tres modalitats, 

amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.  

Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els 

ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no 

universitària.  

Les tres modalitats del batxillerat són les següents:  

 Modalitat d’arts  

 Modalitat de ciències i tecnologia  

 Modalitat d’humanitats i ciències socials 

A l’Institut Joan Solà s’oferiran les modalitats de ciències i tecnologia i d’humanitats i 

ciències socials. 

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA  

A QUI S’ADREÇA I QUÈ PRETÉN  

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

empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts 

cientificosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, 

aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.  

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i 

les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític 

a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències de la terra i del medi 

ambient, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i la tecnologia industrial.  

QUINES SÓN LES SEVES SORTIDES  

La modalitat de ciències i tecnologia prepara preferentment per continuar estudis 

universitaris en les branques de coneixement de ciències, de ciències de la salut i 

d’enginyeria i arquitectura.  

Respecte als cicles formatius de grau superior, els més adients per a l’alumnat que ha 

cursat batxillerat de ciències i tecnologia són els de tècnic especialista en famílies 

professionals com ara la química, la sanitat, la seguretat i medi ambient, les indústries 

alimentàries, la imatge personal, les activitats físiques i esportives, les activitats 

agràries, l’edificació i obra civil, l’electricitat i electrotècnia, l’energia i aigua, la 

fabricació mecànica, la informàtica i comunicacions, les activitats maritimopesqueres, 

el tèxtil, confecció i pell, el vidre i la ceràmica, etc.  

 



 

 

QUÈ HA D’ESTUDIAR L’ALUMNAT D’AQUESTA MODALITAT  

La modalitat de ciències i tecnologia inclou dos itineraris: l’itinerari científic i l’itinerari 

tecnològic.  

  Itinerari científic Itinerari tecnològic 

1r Batx 

Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques I 

Franja 2 Química I Tecnologia Industrial I 

Franja 3 Biologia I Dibuix Tècnic I 

Franja 4 
Ciències de la Terra I / Física I / Francès 2h / Psicologia i Sociologia 

2h / Religió 2h* 

    

2n 
Batx 

Franja 1 Matemàtiques II Matemàtiques II 

Franja 2 Química II Tecnologia Industrial II 

Franja 3 Biologia II Dibuix Tècnic II 

Franja 4 
Ciències de la Terra II / Física II / Electrotècnia / Francès 2h / 

Psicologia i Sociologia 2h / Estada a l'empresa / Història de l’Art 

MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  

A QUI S’ADREÇA I QUÈ PRETÉN  

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat interessat per les 

humanitats (literatura, llengües clàssiques, art…) i les ciències socials i econòmiques 

(matemàtiques aplicades a les ciències socials, geografia, història, economia). Inclou tant 

estudis lingüístics i literaris, com socials, històrics, econòmics i empresarials.  

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot aprofundir en el passat i en el present del 

fenomen humà, en la seva història, societat i cultura (llengües clàssiques, art, literatura, 

història del món contemporani), i també familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les 

tècniques científiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana 

(geografia, història, economia, matemàtiques aplicades a les ciències socials).  

Fóra bo que l’alumnat que hi accedeixi estigui motivat pel coneixement de la història i les 

diferents manifestacions culturals de l’ésser humà. Hauria de tenir un bon domini de 

l’expressió oral i escrita, com també de les tècniques de recollida i tractament de la 

informació (subratllada, resum, esquematització, etc.).  

L’alumnat hi trobarà descripcions i interpretacions de fets culturals, però també estímuls i 

recursos per indagar, comprendre millor i participar en la societat en què viu immers.  

 

 



 

 

QUINES SÓN LES SEVES SORTIDES  

L’alumnat d’aquesta modalitat té la preparació per accedir a diferents estudis universitaris 

de grau. La modalitat d’humanitats i ciències socials prepara preferentment per continuar 

estudis en les branques de coneixement d’arts i humanitats i de ciències socials i 

jurídiques. 

Respecte als cicles formatius de grau superior, els més adients per a l’alumnat que ha 

cursat batxillerat d’humanitats i ciències socials són els que ofereixen la titulació de tècnic 

especialista en sectors professionals com ara administració i gestió, comerç i màrqueting, 

hostaleria i turisme, serveis socioculturals i a la comunitat.  

QUÈ HA D’ESTUDIAR L’ALUMNAT D’AQUESTA MODALITAT  

La modalitat d’humanitats i ciències socials inclou l’itinerari social i l’itinerari humanístic: 

  Itinerari social Itinerari humanístic 

1r 
Batx 

Franja 1 Matemàtiques SS I Llatí I 

Franja 2 Economia de l'empresa I Literatura universal 

Franja 3 Història del món contemporani Història del món contemporani 

Franja 4 
Ciències de la Terra I / Física I / Francès 2h / Psicologia i Sociologia 

2h / Religió 2h* 

    

2n 
Batx 

Franja 1 Matemàtiques SS II Llatí II 

Franja 2 Economia de l'empresa II Literatura catalana 

Franja 3 Geografia Literatura castellana 

Franja 4 
Ciències de la Terra II / Física II / Electrotècnia / Francès 2h / 

Psicologia i Sociologia 2h / Estada a l'empresa / Història de l’Art 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L’HORA DE MATRICULAR-SE 

 Els alumnes hauran d’omplir el full de preinscripció fent una tria per a 1r i 2n de 

Batxillerat. 

 Els alumnes hauran de triar una matèria de modalitat de cada una de les franges 1, 2 i 

3. Entre primer i segon de Batxillerat, almenys 5 d’aquestes matèries han de ser de la 

modalitat que cursa l’alumne/a. 

 A la franja 4,  l’alumne/a pot triar una matèria de modalitat o una optativa, d’entre les 

que s’ofereixen. Si són de 2 hores setmanals, n’ha de triar 2. 

 Per matricular-se d’una matèria de nivell II s’ha d’haver cursat prèviament la de nivell I. 

 



 

 

ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Si es vol accedir a un grau universitari, cal superar el Batxillerat i la prova de 

selectivitat, que consta d’una fase obligatòria i una fase específica (voluntària). 

A l'hora de triar les modalitats no s'ha de perdre de vista que, un cop finalitzat el 

Batxillerat, a la fase obligatòria de la prova de selectivitat, us haureu d'examinar, 

almenys, d'una matèria de modalitat de les que s'imparteixen a segon de batxillerat. 

Si us presenteu a la fase específica de les proves, o sigui, a la part voluntària a la 

qual convé concórrer si es vol apujar la nota per tenir més possibilitats d'accedir als 

estudis universitaris on hi ha més demanda que oferta, un haureu d'examinar d'una, 

dues o, com a màxim, tres matèries de modalitat més. 

Les matèries de modalitat que es trien a l'examen de la fase específica han d'estar 

adscrites a la branca de coneixement dels estudis universitaris de grau als quals es vol 

accedir. 

EL BATXILLERAT A L’INSTITUT JOAN SOLÀ 

El curs 2014-15 serà el primer en què el nostre centre oferirà els estudis de Batxillerat. 

El disseny de l’oferta de matèries s’ha basat en les preferències dels propis alumnes, 

partint és clar, dels recursos disponibles i respectant la coherència pedagògica dels 

itineraris. 

Els grups de les matèries de modalitat seran molt reduïts, la qual cosa permetrà una 

preparació exhaustiva dels alumnes de cara als seus estudis posteriors. 

Com ja és habitual al nostre centre, el tracte familiar i la tutoria personalitzada seran 

un pilar en la nostra tasca educativa també en aquesta etapa. 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

 Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 23 de maig de 2014 

 Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de juny de 

2014 

 Termini per presentar reclamacions: 4, 5 i 6 de juny de 2014 

 Sorteig del número de desempat: 4 de juny de 2014 

 Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 11 de juny de 2014 

 Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 27 de 

juny de 2014 

 Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada o 

de confirmació de la plaça assignada, en el cas dels alumnes pendents de 

l’avaluació de setembre: de l’1 al 9 de juliol de 2014. 

 Període de matrícula extraordinària per als alumnes pendents de l’avaluació de 

setembre: del 8 al 12 de setembre de 2014. 



 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

 

a) Per fer la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar al centre 

demanat en primer lloc la documentació següent: 

 

 Full de tria de la modalitat de Batxillerat (disponible a la intranet de l’institut a 

partir del dijous 8 de maig) 

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

 Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna. 

Si no se’n disposa, el Departament d’Ensenyament consulta el codi CIP de la 

targeta al CatSalut. 

 

Si l’alumne o alumna és menor d’edat també s’ha de presentar: 

 

 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 

Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de 

Benestar Social i Família. 

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor o tutora 

o guardador o guardadora de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE 

si es tracta de persones estrangeres. 

 De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes 

estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el passaport 

o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la 

persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la 

valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada. 

 

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de 

prioritat han de presentar la documentació que els acredita. 

 

c) Per formalitzar la matrícula cal presentar: 

 

 Documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés; els alumnes 

que els compleixen però que per causes justificades no poden aportar aqueta 

documentació, es matriculen condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de 

l’inici del curs, no presenten la documentació pendent o, en el cas dels alumnes 

amb titulacions estrangeres, no acrediten que han iniciat els tràmits d’homologació 

o convalidació. Si escau, la matrícula s’ajusta al curs o nivell per al qual s’acrediten 

els requisits acadèmics, sempre que aquest s’imparteixi en el centre. 

 Si és el cas, el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la 

sol·licitud de preinscripció. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e124629e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e124629e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar/menuitem.2f4f37c88e124629e85c7273b0c0e1a0/?vgnextoid=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ebad288aa517e210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


 

 

 ANNEX 1. RESUM DE LA OFERTA DE BATXILLERAT A L’INSTITUT JOAN SOLÀ 

  

MODALITAT DE CIÈNCIES                            

I TECNOLOGIA 

MODALITAT D'HUMANITATS                             

I CIÈNCIES SOCIALS 

  Itinerari científic Itinerari tecnològic Itinerari social Itinerari humanístic 

1r 
Batx 

Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques I Matemàtiques SS I Llatí I 

Franja 2 Química I Tecnologia Industrial I Economia de l'empresa I Literatura universal 

Franja 3 Biologia I Dibuix Tècnic I 
Història del món 

contemporani 
Història del món 

contemporani 

Franja 4 Ciències de la Terra I / Física I / Francès 2h / Psicologia i Sociologia 2h / Religió 2h* 

      

2n 
Batx 

Franja 1 Matemàtiques II Matemàtiques II Matemàtiques SS II Llatí II 

Franja 2 Química II Tecnologia Industrial II Economia de l'empresa II Literatura catalana 

Franja 3 Biologia II Dibuix Tècnic II Geografia Literatura castellana 

Franja 4 
Ciències de la Terra II / Física II / Electrotècnia / Francès 2h / Psicologia i Sociologia 2h / Estada a l'empresa 

/ Història de l’Art 



 

 

ANNEX 2. GRAUS UNIVERSITARIS PER BRANQUES DE CONEIXEMENT (QUADRE ORIENTATIU) 

 


