


I després de l’ESO?

ESO

BATX

Cien-Tec
Hum-Social

Artístic

Altres estudis

Estudis 
superiors



Estructura general BTX

Matèries BTX 30h

Comunes 14

CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS

FILOSOFIA
TUTORIA

1r
CMC

EF
(ESTADA EMP)

2n
HISTÒRIA

TR

De modalitat 16 1 Comuna d’opció (4h)
3 modalitat/específiques (12h)



El batxillerat al Vila de Gràcia
Modalitat Científic-Tecnològic

Comuna d’opció Matemàtiques
Modalitat Física l i  ll

Biologia l i  ll
Tecno. Industrial l i ll
Química l i ll
Dibuix tècnic l i ll

Opció IOC
Matèries Específques 

Psicologia i Sociologia a 2n
Estada a l’empresa 
Cultura Audiovisual a 1r 
Segona llengua estrangera 
(Conveni EOI) l i ll



El batxillerat al Vila de Gràcia
Modalitat Humanístic / Social

Comuna d’opció Matemàtiques aplicades a les 
Ciències Socials
Llatí

Modalitat Economia
Economia de l’Empresa l i ll
Literatura Catalana
Literatura Castellanal
Història del Món Contemporani
Història de l’Art
Geografia Opció IOC

Matèries Específques 
Psicologia i Sociologia a 2n
Estada a l’empresa 
Audiovisuals a 1r 
Segona llengua estrangera 
(Conveni EOI) l i ll



El batxillerat al Vila de Gràcia
Modalitat Artístic (escènic)

Comuna d’opció Fonaments de les Arts
Modalitat Cultura Audiovisual  I i II

Anatomia Aplicada
Arts escèniques
Literatura Catalana
Literatura Castellan

Opció IOC
Matèries Específques 

Psicologia i Sociologia a 2n
Estada a l’empresa 
Segona llengua estrangera 
(Conveni EOI) l i ll



Projecte educatiu

Formació 
acadèmica

Treball en 
valors i 

cohesió 
social

Ciutadans 
amb 

coneixement, 
crítics, 

responsables, 
compromesos



El batxillerat al Vila de Gràcia

1. Vetllem  per la consolidació i millora dels resultats 
acadèmics: 

▪ Índex superació BTX ~ 90%
▪ Índex de superació de les PAU 100% 
▪ rigor i exigència.

2. Fomentem el talent i l’experimentació en ciències i 
tecnologia

▪ realització de projectes vinculats a entitats de recerca.
▪ metodologies contextualitzades i de treball experimental a 

física i química.
▪ conveni amb l’UPC en tecnologia.
▪ activitats d’estímul del talent matemàtic
▪ setmana de la ciència.
▪ setmana de recerca (científic i social)



El batxillerat al Vila de Gràcia

3. Promovem l’aprenentatge en llengües estrangeres 
▪ auxiliar nadiu de conversa en grups reduïts un cop per 

setmana.
▪ estada lingüística a Londres a primer de batxilerat 
▪ conveni EOI (segona llengua estrangera, titulació B1/B2)

4. Estimulem la creativitat en arts escèniques i audiovisuals
▪ formació transversal en audiovisuals i arts escèniques.
▪ elaboració de projectes de creació personal i en grup.

5. Impulsem la formació en recerca
▪ sessions de formació per elaborar el treball de recerca
▪ taller de recerca (juny)
▪ potenciem la participació dels alumnes en programes de 

recerca amb entitats externes: programa ARGÓ (UAB), 
programa FORCES (UB), observatori FABRA, ALBA...



El batxillerat al Vila de Gràcia

6. Facilitem la formació integral
▪ pla d’acollida al centre i acompanyament individualitzat en les 

tutories
▪ activitats de cohesió de grup com el viatge cultural a Londres
▪ sessions d’orientació acadèmica i personal
▪ xerrades/tallers/debats per obrir una mirada dels joves al món.
▪ activitats comunes de centre: Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, 

setmana de la ciència, poesia...

7. Possibilitem l’adaptació al món laboral en un futur a partir de
l’estada a l’empresa



Gràcies per la vostra atenció


