
BATXILLERAT
Títol: Batxillerat.

Orientació: majoritàriament PAU.                    
CFGS

Curs 2020-2021



2 BAT A - Tutora Grupal: Txell Sort



2 BAT B - Tutora Grupal: Sarah Diaz



El batxillerat és una etapa no obligatòria, en 
la qual l’objectiu és proporcionar la formació, 
la maduresa intel·lectual i humana, els 
coneixements i les destreses que  permetin 
progressar als nostres alumnes en el seu 
desenvolupament personal, intel·lectual i 
social per incorporar-se a l’educació superior i 
a la vida activa.



CURRÍCULUM

Matèries                Matèries         Treball de 
Recerca

      comunes               modalitat



Les PAU:

PROVA GENERAL: 

La fase general es pot aprovar amb un 4 (tot i 
que perquè la selectivitat es consideri 
superada la mitjana amb l'expedient de 
Batxillerat ha de donar un resultat igual o 
superior a 5).

Nota d'accés:

60% batxillerat + 40%  nota fase general

Validesa indefinida



Les PAU 
(Proves d’Accés a la Universitat): 

PROVA ESPECÍFICA:
1. Exercicis de matèries de modalitat de 2n de 

batxillerat.
2. Cada estudiant construeix el seu patró de prova 

(1, 2 o 3 matèries de modalitat).
3. Per qualificar cal una puntuació a partir de 5.

Nota d'admissió en funció dels estudis a cursar
0,6 batxillerat + 0,4 fase comuna + a*M1+ b*M2
http://universitats.gencat.cat/ca/inici



Matèries comunes

1r CURS 2n CURS

-Llengua i literatura catalana

-Llengua i literatura espanyola

-Llengua anglesa

-Ciències per al món 
contemporani

-Filosofia i ciutadania

-Educació física

-Llengua i literatura catalana

-Llengua i literatura 
espanyola

-Llengua anglesa

-Història

-Història de la filosofia



Matèries de modalitat 1r curs: 
Científic-tecnològic Humanístic -social

FRANJA 1 MATEMÀTIQUES I HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

FRANJA 2 TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

BIOLOGIA I

LITERATURA CASTELLANA

FRANJA  3 FÍSICA I

CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI 
AMBIENT I

MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS I

GREC I

FRANJA 4 DIBUIX TÈCNIC I

QUÍMICA

LLATÍ I

ECONOMIA DE L’EMPRESA I



Matèries de modalitat 2n curs: 
Científic-tecnològic Humanístic-social

FRANJA 1 MATEMÀTIQUES II

GEOGRAFIA II

HISTÒRIA DE L’ART

FRANJA 2 BIOLOGIA II

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II

LITERATURA CASTELLANA

FRANJA  3 FÍSICA II

CIÈNCIES DE LA TERRA I EL 
MEDI AMBIENT II

MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS II

FRANJA 4 QUÍMICA II

DIBUIX TÈCNIC II

LLATÍ II

ECONOMIA DE L’EMPRESA II



El treball de recerca:
✔ És un conjunt d'activitats estructurades i 

orientades per tal de consolidar la competència en 
recerca. Es pot emmarcar dins d’un àmbit 

disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

✔Pondera un 10% de la nota final de batxillerat
(2 matèries)

✔Metodologia:
-Selecció de tema.

-Establiment de la hipòtesi.
-Desenvolupament del pla de treball.

-Elaboració del pla de temps.



Timing Tdr 2n de batxillerat

Entrega provisional on-line: 30 d’octubre

Entrega definitiva: 1 de desembre

Exposició oral: 21 de desembre (obert al públic)

Recuperació: 26 de gener



EIXOS VERTEBRADORS:
Acció tutorial:

Tutor de grup
Tutor individual
Tutor del seguiment del treball de recerca
Psicopedagoga orientadora

PAT:
1r curs: treball de recerca
2n curs: programa d’orientació  (xerrades i visites a 
centres universitaris o de CFGS, xerrades 
d’exalumnes ara ja universitaris, etc.) EN FUNCIÓ 
DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA!



Preparació de les PAU:

Simulacres trimestrals als dos cursos del 
Batxillerat.

Exàmens amb característiques semblants als de 
les PAU.

Xerrada per aprendre estratègies per millorar el 
control de les emocions i l’autoestima.



Esbarjos, entrades i sortides

Queden determinats pel protocol de riscos 
laborals  (ppt corresponent).



Disciplina:
- Sortides del centre: sortir sols amb prèvia 
autorització signada pare/mare/tutor. 
- Justificació faltes: a través de la tutora. Cal 
justificant mèdic, policial o jurídic per tenir 
dret a fer l’examen.
- Permís anual pares per poder entrar fins a 
dues hores més tard o sortir fins a dues hores 
abans del centre quan hi hagi una absència del 
professor.



5 retards       1 falta injustificada 

3 faltes greus                1 falta MOLT greu: 
Suspensió d’assistència al centre

L’ÚS DEL MÒBIL A CLASSE I/O AL CENTRE SENSE 
EL PERMÍS DEL PROFESSORAT SERÀ MOTIU DE 

FALTA GREU



COVID-19

• G15 No respectar 
intencionada i/o 

reiteradament els 
protocols sanitaris 

establerts pel Covid-19.



I per acabar… una dosi d’energia 
per encarar el nou curs!

L’educació és l’eina més 
poderosa per canviar el 

Món
 (Nelson Mandela)


