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EL BATXILLERAT 

 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 

 

    Oferim les modalitats: 

    - Ciències i tecnologia 

        - Humanitats i ciències socials 



Les PAU: 

PROVA GENERAL:  

Mitjana aritmètica exercicis fase general: 

 mínim 4 

 

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://tinyurl.com/hvsxfse ( més informació: enllaç a 
canal universitats) 

http://tinyurl.com/hvsxfse


Matèries comunes 

1r CURS 2n CURS 

-Llengua i literatura catalana 

 

-Llengua i literatura espanyola 

 

-Llengua anglesa 

 

-Ciències del 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 I  
 
BIOLOGIA I  

LITERATURA CATALANA 
 
 

FRANJA  3 FÍSICA I   
 
CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI 
AMBIENT I  

 
MATES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS I 
 
GREC I 
 

FRANJA 4 DIBUIX TÈCNIC  I 
 
QUÍMICA I 

LLATÍ I 
  
ECONOMIA D’EMPRESA I 



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

FRANJA 1 MATEMÀTIQUES II  HISTÒRIA DE L’ART 
 
GEOGRAFIA 

FRANJA 2  TECNOLOGIA II  
 
BIOLOGIA II  

LITERATURA CASTELLANA 
 
 

FRANJA  3 FÍSICA II   
 
CIÈNCIES DE LA TERRA I MEDI 
AMBIENT II  

 
MATES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS II 
 
GREC II 
 

FRANJA 4 DIBUIX TÈCNIC  II 
 
QUÍMICA II 

LLATÍ II 
  
ECONOMIA D’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 un àmbit disciplinari, o pot 

ser interdisciplinari o transversal. 
CORRESPONSABILITAT 

✔Metodologia: 
 -Selecció de tema. 

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

-Elaboració del pla de temps. 



EIXOS VERTEBRADORS: 

⮚Acció tutorial: 
⮚Tutor de grup 

⮚Tutor individual 

⮚Tutor del seguiment del treball de recerca 

⮚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) 

 

 

 



⮚Fomentem la llengua anglesa: 

⮚Desdoblament de les classes per treballar la 
competència oral  

⮚Estada lingüística amb famílies britàniques a 
Londres durant una setmana del primer curs de 
batxillerat 

⮚Els alumnes d’anglès que acreditin un nivell 
suficient tenen la possibilitat de fer la prova del B1 
i B2. 



⮚Preparació de les PAU: 

⮚Simulacres trimestrals en els dos cursos del 
batxillerat 

⮚Exàmens amb característiques semblants els de 
les PAU 

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

 



INFORMACIÓ MATRÍCULA 

• Alumnes que fan 4t al centre: No cal 
preinscripció, portar full de continuitat al 
centre: 10-12 de maig 

• Alumnat nou al centre: preinscripció del 10 al 
17 de maig. 

• A partir del 13 de maig, formulari de tria 
d’optatives. 

• Matrícula el 12 i 13 de juliol: penjarem 
informació al web a principis de juliol. 



 

 

GRÀCIES PER VENIR! 


