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           CARACTERÍSTIQUES DEL 

BATXILLERAT 
 

  

Què és el Batxillerat? 

      

       El Batxillerat està format per uns estudis molt complets que tenen com a objectiu proporcionar 
una formació integral polivalent que prepari adequadament als estudis superiors (Universitat / 
Cicles Formatius), i per a l’accés al món laboral 

 

Què permet? 

 

       Aprendre un conjunt de coneixements comuns i específics. 

       Adquirir els procediments necessaris que permetin desenvolupar estudis superiors amb plenes 
garanties. 

       Desenvolupar actituds madures que permetin créixer com a persona. 

  

Com s’hi accedeix? 

  

       Estar en possessió del títol de Graduat/da en ESO. 

       Estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà,   
al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés. 

       Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats al títol de graduat en educació 
secundària. 

  

Quant dura?           Dos cursos escolars. 

  
 



 
Quines Modalitats hi ha al Batxillerat?  

  

 
 

Modalitat de Ciències i Tecnologia 

 

Modalitat de Ciències socials i Humanitats  

 

Modalitat d’Arts  
 
 
 
  
  

 



 
 Quins tipus de matèries hi ha ? Què 

són els itineraris?   
 Les matèries de Batxillerat són de dos tipus: 

 

• Matèries comunes: les cursen tots els alumnes. 

• Matèries diversificades: són les pròpies de cada modalitat. 
 

El conjunt de matèries que l’alumne cursa durant els dos anys 
constitueix el que s’anomena l’itinerari formatiu de Batxillerat.  
Dins de cada modalitat es poden triar diferents matèries.  

Cada alumne tria el seu itinerari dins de les opcions que ofereix 
l’institut.   Criteris: s’han de triar les matèries que enllacin amb 
els estudis posteriors. 



 Itinerari formatiu Batxillerat 

  

 

Matèries comunes 1r  2n 

Llengua catalana i literatura 2       2 

Llengua castellana i literatura 2      2 

Llengua estrangera 3 3 

Educació física 2 

Filosofia 2 

Història 3 

Ciències per al món contemporani 2 

Història de la Filosofia 3 

Tutoria 1 1 

 Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específica 4 ó 2+2 4 ó 2+2 

Total 30 30 



Modalitat de Ciències i Tecnologia 



Modalitat de Ciències socials i 

Humanitats  



Modalitat d’Arts escèniques 



Com és el sistema d’avaluació? 
 

     L’avaluació és contínua i global. Es valora el progrés que cada alumne ha fet des 
del començament. 

  

En què es basa l’acció tutorial? 

  

     Cada grup classe té una hora de tutoria a la setmana És un dels principals eixos 
formatius. La tutoria grupal setmanal gira entorn de programes de 
desenvolupament personal i comunitari. La tutoria individual és de seguiment 
personalitzat, amb clara vocació orientadora. 

  

Com es passa de curs? 

  

      Per accedir al segon curs s’ha de tenir la valoració positiva de totes les matèries  
cursades, amb dues excepcions com a màxim. 

      L’alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer curs, i 
l’ha de tornar a cursar de nou si el nombre de matèries suspeses és superior a 
quatre. 

      Si l’alumne/a suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot o bé repetir tot el 
curs o bé matricular-se de les matèries suspeses de primer i les que vulgui de 
segon. 

      L’alumnat que en finalitzar el segon curs hagi estat avaluat negativament en 
algunes matèries, es podrà matricular d’aquestes matèries sense necessitat de 
tornar a cursar les que hagi superat. 

  
 



Què és el treball de recerca? 

 
És un treball d’investigació a petita escala que ha de fer tot l’alumnat El 
realitza cada alumne/a, preferentment de manera individual, sota el guiatge 
d’un professor/a. Forma part de les matèries de 2n curs, però al nostre centre 
es comença ja des del tercer trimestre de primer curs i la presentació escrita i 
l’exposició oral es fa al segon trimestre de segon curs. 10 % de la qualificació 
global de batxillerat. 

 

Quina titulació s’obté? 

  

      Per obtenir el títol de Batxillerat s’han d’haver aprovat totes les matèries i el 
treball de recerca. És un títol únic i igual per a totes les modalitats. Dóna dues 
possibilitats: optar per una carrera universitària, prèvia superació de les 
proves d’accés a la universitat (fase general i fase específica relacionada amb 
els estudis posteriors),  cursar directament un Cicle Formatiu de Grau 
Superior o incorporar-se al món laboral. 

  

 Sortides acadèmiques i professionals vinculades a les modalitats de 
batxillerats. 

  

  

www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar 


