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ESTRUCTURA GENERAL  
DEL BATXILLERAT 

OFERTA D’ESTUDIS 

 
 

MODALITAT CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

Modalitat 1r curs Modalitat 2n curs 

Matemàtiques I (comuna 
d’opció) 

Matemàtiques II (comuna d’opció) 

Física I / Cultura Audiovisual I 
/Economia 

Física II / Psicologia i Sociologia/Estada a l’Empresa  
/Cultura Audiovisual II 

Biologia I o Tecnologia 
Industrial I 

Biologia II o Tecnologia Industrial Il 

Química I o Dibuix Tècnic I Química II o Dibuix Tècnic II 

Optatives 1r curs Optatives 2n curs 

2a llengua estrangera EOI 2a llengua estrangera EOI/ Estada a l’Empresa+IOC 
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MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

 

CIÈNCIES SOCIALS / HUMANÍSTIC 

Modalitat 1r curs Modalitat 2n curs 

Llatí I /Matemàtiques aplicades  
a les ciències socials I (comuna d’opció) 

Llatí II/Matemàtiques Aplicades  
a les Ciències Socials II (comuna d’opció) 

Història del Món Contemporani/A. 
Aplicada 

Geografia / Fonaments de les Arts   

Economia / Cultura Audiovisual I 
Cultura audiovisual II /Història de l’Art/ Psicologia  

i Sociologia/ Estada a l’Empresa 
Economia d’Empresa o Literatura 

Castellana 
Economia d’empresa o Literatura Catalana 

Optatives 1r curs Optatives 2n curs 

              2a llengua estrangera EOI 
2a llengua estrangera EOI / Estada a la Empresa  

+ IOC 
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MODALITAT ARTS ESCÈNIQUES 

 

ARTS ESCÈNIQUES  

Modalitat 1r curs Modalitat 2n curs 

Fonaments de les Arts I  
(comuna d’opció) 

Fonaments de les Arts II  
(comuna d’opció) 

Cultura Audiovisual I (2+2)  
Cultura Audiovisual II / Psicologia i Sociologia  

/ Estada a l’Empresa 

Anatomia Aplicada Arts Escèniques  

Literatura Castellana Literatura Catalana 

Optatives 1r curs Optatives 2n curs 

2a llengua estrangera EOI 
2a llengua estrangera EOI  
/ Estada a l’Empresa + IOC 
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MATÈRIA: ANATOMIA APLICADA (1r batxillerat) 

CONTINGUTS CLAU: 

Aquesta assignatura s’imparteix des d’una vessant pràctica i s’estructura en 3 parts: 

 Tècniques de coneixement corporal: conjunt d’exercicis i disciplines que 

ajuden a l’alumnat a desblocar el cos i desenvolupar la intuïció per tenir un 

coneixement immediat i directe de les pròpies sensacions. Es treballa la 

desinhibició, l’auto-confiança, la confiança en l’altre i en el grup.  

 Expressió corporal: a través de diferents tècniques s’assimila una major 

consciència del cos mitjançant exercicis expressius, rítmics i d’espai que ens 

ajuden a convertir el cos en un vehicle de transmissió d’emocions. Es posa 

especial èmfasi en el sistema locomotor i de producció del moviment. 

Elements com la imaginació, la improvisació i el treball en grup son 

fonamentals per assolir els objectius exposats. 

 Màscara neutra: l’assignatura també es complementa amb el treball de 

màscara neutra, que permetrà als alumnes iniciar-se en un treball interpretatiu 

basat en la corporalitat i les qualitats. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

En l’execució d’aquestes 3 estructures es barregen també altres disciplines artístiques 

com la música i la dansa, aportant a l’alumnat un coneixement anatòmic aplicat a la 

vessant artística mitjançant diferents tècniques de treball com ara la improvisació, la 

repetició o la creació de petites escenes teatrals. Cal prioritzar l’observació natural, tant 

del propi cos com del d’altre per poder realitzar les observacions i comparacions de les 

diferents estructures morfo-anatòmiques i les valoracions que en resultin. 

 
MATÈRIA: ARTS ESCÈNIQUES (2n batxillerat) 

CONTINGUTS CLAU: 

Els continguts de la matèria s’organitzen en quatre apartats:  

 L’expressió i la comunicació escènica 

 La interpretació en les arts escèniques 
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 La representació i l’escenificació 

 L’obra d’art total: la transversalitat de les arts escèniques 

El primer apartat, l’expressió i la comunicació escènica, s’orienta cap al 

desenvolupament de les capacitats expressives i creatives per mitjà d’un conjunt 

d’activitats amb una dimensió fonamentalment pràctica que permeten l’exploració, 

anàlisi i utilització dels diferents sistemes, mitjans i codis de significació escènica. 

El segon apartat, la interpretació de les arts escèniques, s’ocupa de les destreses, 

capacitats i habilitats expressives i creatives amb la finalitat d’abordar la recreació i 

representació de l’acció dramàtica a partir dels estímuls més variats, en projectes de 

treball orientats a la construcció d’escenes que mostren personatges, situacions i 

conflictes de tota mena. 

El tercer apartat, la representació i l’escenificació, se centra especialment en la 

realització d’un projecte global de posada en escena d’un espectacle concret, establint i 

estructurant els elements de significació a utilitzar i les relacions entre els mateixos. 

En el quart apartat, l’obra d’art total: la transversalitat de les arts escèniques, cal 

entendre el treball des de l’eix transversal que ha d’aglutinar el drama (text), la música, i 

la dansa, sense oblidar els exercicis propis de cadascuna d’aquestes disciplines. Així, 

cal incidir en el coneixement dels trets característics dels principals gèneres de teatre 

musical: l’òpera, la sarsuela, el musical americà i el music-hall (el cabaret). 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

El treball sobre la interpretació en les arts escèniques s’ha d’entendre des de l’eix 

transversal que ha d’aglutinar el drama (text), la música i la dansa. 

Cal tenir en compte que la matèria no té una dimensió professional, sinó que s’orienta al 

desenvolupament del potencial expressiu i creatiu de l’alumnat, a la promoció d’un 

coneixement divers i pràctic de les arts escèniques, per acabar formant persones 

autònomes, tolerants, participatives, solidàries, creatives i amb una sòlida cultura 

artística. 

 

MATÈRIA: BIOLOGIA 

CONTINGUTS CLAU: 

Primer curs:  
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Del genotip al fenotip: es desenvolupen continguts de genètica. Es tracta de construir 

les nocions fonamentals de l’expressió dels gens i la manera com intervenen sobre el 

fenotip. L’estudi del model d’herència aplicat a situacions concretes, amb la resolució de 

problemes, permetrà una visió a escala d’individu i l’estudi de les molècules implicades, 

àcids nucleics i proteïnes, ho farà a escala molecular. 

D’una cèl·lula a un organisme: s’estudia la cèl·lula eucariota i el seu origen 

endosimbiòtic. Es posa èmfasi en el treball pràctic amb el microscopi tenint en compte 

les característiques del treball científic. S’estudia el cicle cel·lular, com també el control i 

relació amb el càncer. 

Segon curs:  

Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn: es presenten els 

organismes com a sistemes oberts que intercanvien matèria i energia amb l’entorn. 

S’estudia el metabolisme i s’aprofundeix en el coneixement de les biomolècules 

energètiques: els glúcids i els lípids. 

Bacteris i virus en acció: s’aborda el coneixement de bacteris i virus i la resposta 

defensiva tant a escala cel·lular i molecular com d’organisme. S’inclouen també aquí les 

principals aplicacions industrials dels microorganismes i la seva intervenció en cicles 

naturals. 

Biodiversitat: es reflexiona sobre la visió explicativa que ofereix l’evolució a la 

biodiversitat. S’aborda aquí el tractament conjunt de l’evolució i l’ecologia. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

 Competència en indagació i experimentació. 

 Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència. 

 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic. 

 

MATÈRIA: CULTURA AUDIOVISUAL 

CONTINGUTS CLAU: 

 Introducció a la preproducció, producció, postproducció, història i crítica de les 

arts audiovisuals. 

 Guionatge i story board. 

 Maneig de càmera. 
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 Enregistrament de so. 

 Il·luminació. 

 Edició de vídeo. 

 Recursos expositius. 

 Creació d’un projecte audiovisual. 

 Elaboració de la reflexió crítica d’un projecte. 

 Redacció del portafoli final del propi projecte. 

 Presentació final del portafoli i exposició del projecte. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

La matèria té una dimensió eminentment pràctica i creativa. Els referents teòrics i de 

projectes rellevants de la història de les arts audiovisuals són un marc perquè l’alumne 

pugui desenvolupar al llarg del curs el seu propi projecte audiovisual. 

Els projectes audiovisuals poden estructurar-se com un curt de ficció, un documental, un 

espot publicitari, una animació, una stop-motion, un projecte d’art sonor, entre d’altres, 

o, també, la documentació audiovisual d’una recerca vinculada a una altra matèria del 

curs independentment de la modalitat que es cursi. 

A final de curs l’alumnat presentarà i exposarà el seu projecte. 

En aquells projectes que mostrin una rellevància conceptual, creativa, qualitat del 

producte realitzat i habilitat per articular i explicar els processos de treball, podran 

culminar el seu treball de recerca a partir del projecte realitzat en aquesta matèria. 

 

MATÈRIA: DIBUIX TÈCNIC 

CONTINGUTS CLAU: 

 Geometria plana   

 Traçats fonamentals    

 Polígons    

 Relacions geomètriques    

 Transformacions geomètriques    

 Tangències    

 Corbes planes   

 Sistemes de representació   

 Axonomètric    

 Dièdric    

 Cònic 
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Els objectius de l’assignatura són: 

Tenir uns fonaments teòrics propis de geometria plana i de geometria de l'espai.  

Conèixer els diferents sistemes de representació que permeten representar les formes 

tridimensionals de l'espai en una superfície bidimensional, tema que estudia i resol la 

geometria descriptiva.     

Conèixer els codis que es fan servir per comunicar-se gràficament, és a dir, les normes 

a les quals s'han d'ajustar els dibuixos a fi que siguin comprensibles per a tothom que 

intervingui en els processos de fabricació o de construcció.   

Adquirir una capacitat manual per fer els dibuixos, a la qual només es pot arribar 

mitjançant un procés d'aprenentatge personal que no pot ser substituït per cap altre 

opció: només es pot aprendre a dibuixar dibuixant. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Imprescindible per arquitectura i enginyeries. 

En les activitats científiques i tecnològiques hi ha un llenguatge gràfic universal que 

permet comunicar-se a totes les persones que intervenen en la infinitat de processos de 

disseny, fabricació i construcció que es duen a terme en tot el món. Aquest llenguatge 

universal és el dibuix tècnic, que es va actualitzant constantment per complir amb 

eficàcia la seva funció. 

El dibuix és una imatge plana que pot correspondre a la representació gràfica d'una idea 

o d'una realitat, transmetre pensaments o ser expressió de la percepció del món que 

ens envolta. 

Per tant, el dibuix fa possible interpretar la realitat tridimensional en una altra de 

bidimensional “en el paper on es fa el dibuix”. Quan s'aplica en un procés de creació, 

materialitzar allò que imagina el dissenyador, fa que s’ofereixi una visió del seu aspecte 

físic i permeti analitzar i constatar la viabilitat de la forma representada, com també la 

coherència entre les seves parts.    

El Dibuix tècnic aglutina una sèrie de continguts relacionats amb la representació 

objectiva molt aplicables a activitats de tipus tècnic i científic, i també a d’altres de tipus 

expressiu, creatiu i estètic. Esdevé instrument de pensament i de comunicació; 

llenguatge pròpiament. Això justifica que el Dibuix tècnic sigui matèria de tres modalitats 

del Batxillerat.          

El caràcter instrumental del Dibuix tècnic el fa imprescindible tant en la formació 

acadèmica com en els posteriors exercicis professionals. La matèria té com a eix 
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principal la racionalització de les formes i els espais de la realitat, percebuts com un 

món visual complex, heterogeni en elements pluralment interrelacionats. L’exercici de 

l’abstracció és el puntal bàsic per superar les dificultats que emergeixen en les activitats 

de lectura de les imatges de la realitat tridimensional en el pla i encara més, en les 

activitats de producció d’aquestes representacions tècniques. 

 

MATÈRIA: ECONOMIA 

CONTINGUTS CLAU: 

 Els sistemes econòmics i la seva evolució. 

 Les empreses i la seva activitat. Impactes en la societat. 

 El consum i els mercats. Valoració crítica del consumisme. 

 La mesura de l'economia. Les macromagnituds. L’economia submergida. 

 El sector públic i les seves polítiques. 

 Els bancs i el sistema financer. 

 Economia internacional. 

 Problemes econòmics actuals. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

L’estudi de l’economia al Batxillerat pretén dotar a l’alumnat d’unes eines teòriques i 

pràctiques per tal de poder entendre i explicar el món més proper, la qual cosa els 

ajudarà en el camí cap a la vida adulta. La lectura d’articles de premsa, el debat, la 

recerca i l’explicació de problemes quotidians són activitats que acostumem a fer a 

classe.  

Si t’interessa conèixer per què el preu del lloguer és tan alt a Barcelona, què és una crisi 

econòmica i com s’intenta resoldre, per què existeix la pobresa, si existeixen 

alternatives a l’economia actual, etc... No en dubtis, l’economia t’interessa. 

 

MATÈRIA: ESTADA A L’EMPRESA 

CONTINGUTS CLAU: 

 L'empresa com a organització 
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 Gestió dels recursos humans 

 Gestió de la producció 

 Gestió comercial 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

L’Institut ofereix a l’alumnat de primer de Batxillerat la possibilitat de realitzar l’Estada a 

l’Empresa per completar la part optativa del seu currículum. És una assignatura no 

obligatòria i no en substitueix cap altra. 

L’objectiu és oferir als nois/es una via per posar-se en contacte amb el món de 

l’empresa, la qual cosa els podrà ser útil en la seva orientació acadèmica i professional. 

L’estada es realitza en acabar 1er de Batxillerat, durant l’estiu (mes de juliol) i té una 

durada mínima de 70 hores. Els alumnes tenen un tutor/a de l’Estada al centre 

(professor d’economia) i un a l’empresa, que són els encarregats de concretar el pla 

d’activitats, fer-ne el seguiment i l’avaluació final. 

Les empreses on es fa l’Estada són diverses tant en l’activitat (comerços, despatxos 

professionals, empreses de serveis, indústries…) com en la dimensió, ja que es procura 

oferir allò que estigui més relacionat amb els interessos de l’alumne/a. 

 

MATÈRIA: FÍSICA 

CONTINGUTS CLAU: 

Primer curs: 

 El moviment 

 L’univers mecànic: les lleis de Newton i principi de la conservació de moviment 

 L’energia 

 Òptica geomètrica  

 El corrent elèctric 

Segon curs: 

 Les ones i el so 

 Els planetes i satèl·lits  

 La física del segle XX: Física nuclear, física quàntica, física de partícules i 

relativitat 
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 Les màquines electromagnètiques  

 El camp elèctric  

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

L’assignatura de física treballa amb el projecte “Física en context”, aquest es presenta 

com una alternativa viable per a promoure en l’alumnat l’adquisició de coneixements i 

destreses d’una manera més motivadora. Es tracta d’aprendre els continguts de la 

matèria a partir de situacions reals, on els conceptes física no apareixen de forma 

aïllada, sinó que sorgeixen a partir de situacions reals. Els contextos utilitzats per assolir 

els continguts claus són: 

Primer curs: 

 El treball científic 

 Més alt, més ràpid, més fort 

 Els transports 

 Natura i esports 

 Satèl·lits a l’espai 

 La llum 

Segon curs: 

 Mecànica 

 Planetes i estrelles 

 Trens Maglev 

 Acceleradors de partícules 

 Música i so 

 Un viatge al·lucinant 

Els trets generals els podem resumir en:  

El caire experimental de les activitats són una part essencial de la matèria i la seva 

presència és rellevant, sobretot durant el primer curs. Una part important dels continguts 

s’introdueixen a partir de l’experimentació i observació de fenòmens. Per aquest motiu, 

setmanalment dediquem una sessió com a mínim al treball experimental al laboratori.   

Els instruments i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La investigació i 

el treball científic i tècnic disposen d'instruments per a la captació de tota mena de 

dades: sensors, anàlisi de vídeos, simulacions...  

La comunicació i l'argumentació dels resultats experimentals permetrà l’anàlisi de les 

situacions d’aprenentatge proposades. 
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MATÈRIA: FONAMENTS DE LES ARTS I i II 

CONTINGUTS CLAU: 

Primer curs: 

 L’art i l’estètica.  

 Els inicis de les manifestacions artístiques i utilitàries: la prehistòria. 

 Les primeres civilitzacions històriques: Mesopotàmia, Pèrsia i Egipte. 

 L’antiguitat clàssica: Grècia i Roma. El naixement del teatre. 

 El món medieval oriental: Bizanci. 

 El món medieval occidental: preromànic i romànic. 

 L’art gòtic.  

 L’art islàmic i l’art mudèjar. 

 El Renaixement i l’Humanisme. La Commedia dell’Arte. 

 El Barroc i el Rococó. Teatre barroc.  

 Shakespeare. 

 El Neoclassicisme i la Il·lustració. Drama i comèdia. 

 Manifestacions artístiques i la cultura visual a les civilitzacions del món. 

Segon curs: 

 El segle XIX: del Romanticisme al postimpressionisme 

 La primera meitat del segle XX: les primeres avantguardes i el funcionalisme 

 El fet artístic al segle XXI: la cultura visual i audiovisual contemporània 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

La matèria de Fonaments de les arts té com a objecte d’estudi les obres i les 

produccions artístiques a partir del seu context. Els continguts estan organitzats de 

forma cronològica durant els dos cursos de batxillerat. Al tractar-se d’una assignatura 

del Batxillerat escènic, es dona una importància especial a les arts escèniques (a nivell 

teòric i pràctic). Es busca també la interdisciplinarietat amb les altres matèries (sobretot 

Filosofia, Literatura i Cultura Audiovisual). 

En el primer curs, s’introdueix l’alumnat en les bases de la teoria de l’art. Els continguts, 

després de fer una unitat introductòria sobre art i estètica, se centren en l’evolució dels 

principals moviments artístics i culturals (majoritàriament occidentals) des de la 
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prehistòria fins al segle XVIII. 

El segon curs comprèn l’evolució de les arts des del segle XIX fins a l’actualitat. 

Especialment en els segles XX i XXI, la visió s’amplia a les manifestacions artístiques 

més contemporànies, com la fotografia, el cinema, el vídeo, la televisió i els nous 

mitjans digitals. 

Aquesta matèria es basa en l’observació i audició d’obres i produccions artístiques. 

Sempre que és possible s’intenta fer a partir de tècniques directes (visites a museus, 

obres de teatre, etc.). D’aquesta manera, s’intenta que l’alumnat adquireixi les eines per 

interpretar les obres i les produccions artístiques en el seu context i conegui el teixit 

cultural del seu entorn. 

 

MATÈRIA: GEOGRAFIA 

CONTINGUTS CLAU: 

 Catalunya i Espanya a Europa i al món. 

 Medi ambient i paisatges. 

 Territori i activitats econòmiques. 

 La població i el sistema urbà: dinàmica, diversitat i desigualtat. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Es treballa amb documents variats. Es desenvolupen competències geogràfiques a 

partir de documents diversos: textos, mapes, dibuixos, gràfics, imatges, etc. 

Es treballen problemes socials rellevants d'àmbit geogràfic com també la interpretació 

de causes i conseqüències de les decisions humanes sobre el paisatge i com aquestes 

incideixen en el medi. 

 

MATÈRIA: HISTÒRIA DE L’ART 

CONTINGUTS CLAU: 

 Introducció a la Història de l’Art: escultura i relleu, pintura i arts del color, 
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urbanisme i arquitectura en el món occidental. 

 Antiguitat clàssica: Arts de Grècia i Roma 

 Edat mitjana: Antiguitat tardana (Art Paleocristià, Bizantí i Islàmic), Art Romànic i 

Art Gòtic 

 Època moderna: Art del Renaixement, Manierisme, Barroc i Rococó 

 Era contemporània: Arts dels segles XIX: Neoclassicisme, Romanticisme, 

Realisme, Impressionisme, Postimpressionisme i Modernisme) i XX: Primeres 

Avantguardes -Fauvisme, Expressionisme, Cubisme, Futurisme, Dadaisme, Art 

Abstracte, Surrealisme, Funcionalisme...- i Segones Avantguardes i últimes 

tendències -Informalisme, Expressionisme abstracte, Pop art, Op art, Minimal Art, 

Art povera, tendències postmodernes... 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Amb l’estudi de la Història de l’Art es completa el currículum corresponent pel que fa als 

aprenentatges propis d’aquesta matèria. A banda d’estudiar el temari històric cronològic 

de l’Art occidental, des de la Grècia clàssica al l’Art Contemporani de les últimes 

tendències, es contribueix a ampliar la mirada personal amb el consegüent 

desenvolupament de la sensibilitat artística i del respecte per la diversitat de 

manifestacions superant certs prejudicis.  

L’alumnat aprèn a observar i transcriure aquesta mirada en un discurs de mots ben 

estructurats i lèxic específic tot analitzar les obres amb anàlisi iconogràfica i iconològica, 

(anàlisis formal i estilística i d’interpretació conceptual). L’aproximació es fa reconeixent, 

identificant, descrivint, analitzant i interpretant les obres, enteses com a producte 

resultant de la creativitat i actuació humanes en el seu context estètic, cultural i històric.  

Es té en compte la contribució de les dones a la Història de l’Art reflexionant sobre 

aquest procés de desigualtat i fent visible la seva obra. Es posa èmfasi també en l’estudi 

i aprofundiment del llegat cultural del patrimoni artístic català tant proper com rellevant 

així com la seva necessària conservació. Es preveuen sortides i activitats culturals. 

 

MATÈRIA: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

CONTINGUTS CLAU: 

 Liberalisme i Revolucions. 

 Imperialisme. 

 Els conflictes mundials entre potències. 
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 Les grans ideologies contemporànies. 

 La configuració del món actual. 

 Geopolítica del món actual. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

En aquesta assignatura es proposa una visió universal dels processos polítics, 

econòmics, socials i culturals que han configurat el món actual. 

Es treballa individualment o en grups, tot promovent el debat d’idees a classe mitjançant 

l’ús d’arguments. 

S’enllaça el que es treballa a l’aula amb els moviments actuals del món amb l’objectiu 

d’entendre per què succeeixen. 

 

MATÈRIA: LITERATURA CATALANA 

CONTINGUTS CLAU: 

 Llegir, analitzar,  explicar, apreciar i valorar de manera crítica textos de 

diferents gèneres. 

 Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura. 

 Participar de manera activa, reflexiva i crítica en els comentaris.  

 Coneixement dels textos clàssics de la literatura catalana. 

 El segle XX. El Modernisme.  

 El segle XX. Del Noucentisme als anys trenta. 

 Des dels anys quaranta del segle XX fins a l'actualitat. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

La literatura catalana té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de 

l'alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en les matèries comunes de 

llengua i literatura del Batxillerat.  

L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d'obres 

o de fragments representatius. Per mitjà de la literatura es pretén que l'alumnat 

aprofundeixi en la seva visió del món i l’ampliï. 
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MATÈRIA: LITERATURA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAU: 

En los estudios de Bachillerato, la literatura castellana ocupa un lugar importante, que 

complementa los contenidos literarios de la materia de Lengua Castellana y que se 

coordina con la Literatura Catalana. En el estudio de la materia nos centraremos en la 

lectura y estudio de unas cuantas obras, un total de seis, y, partiendo de ellas, 

reconstruiremos el contexto histórico, cultural y literario en que nacieron. Se trata, pues, 

de leer las obras y situarlas en su contexto. Las lecturas propuestas para la materia de 

Literatura Castellana de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales para 

primero de Bachillerato son las siguientes: 

 VV. AA., Antología poética del Siglo de Oro  

 Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha  

 Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño 

 Benito Pérez Galdós, Tormento 

 Federico García Lorca, Romancero gitano 

 Ana María Matute, Luciérnagas 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Esta materia refuerza el hábito de leer, el gusto por la lectura y el desarrollo de la 

sensibilidad estética, posibilitando conocer de manera introductoria la literatura 

castellana desde sus orígenes hasta la actualidad. 

Optaremos por la ordenación cronológica porque es la que mejor asegura proporcionar 

al alumnado un conocimiento significativo basado en la comprensión de la literatura 

como un fenómeno que evoluciona en el tiempo y en relación con su contexto histórico 

y cultural. Por otra parte, la ordenación cronológica facilita las interconexiones con 

materias afines (Historia, Historia del arte, Filosofía...) y, sobre todo, con las otras 

literaturas. 
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MATÈRIA: LLATÍ I 

CONTINGUTS CLAU: 

La llengua llatina  

 Origen i evolució del llatí des de l’indoeuropeu a les llengües  romàniques 

 Alfabet i pronúncia llatina 

 Morfologia bàsica 

 Sintaxi bàsica 

 El lèxic llatí  

 Derivació i composició 

 Mots catalans de procedència llatina 

 Abreviatures, expressions llatines i llatinismes 

 Civilització romana i pervivència de la cultura clàssica  

 Etapes de la història de Roma 

 Organització política, social i religiosa de Roma 

 Vida quotidiana 

 Introducció a la literatura llatina 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

La civilització que més ha determinat la nostra manera de ser i d’entendre el món és, 

sens dubte, la civilització romana. El seu estudi és un viatge a les nostres arrels i un 

camí meravellós cap a la comprensió del present.  

En l’assignatura de Llatí tractarem dos aspectes del món romà estretament 

interconnectats entre si: la civilització romana (religió, organització política, literatura, 

etc.) i, sobretot, la llengua llatina. La llengua és el vehicle del pensament i no hi ha millor 

manera de comprendre íntimament un poble que conèixer la seva llengua. A més, 

l’estudi del lèxic, la gramàtica i la sintaxi implica l’exercici i el desenvolupament de les 

capacitats d’anàlisi, deducció i memorització, així com l’adquisició d’una bona disciplina 

de treball.  

Per tant, l’aprenentatge del llatí té com a efecte col·lateral l’obtenció d’unes habilitats 

que l’estudiant podrà aplicar no només a les altres matèries, sinó també en el seu dia a 

dia.  
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MATÈRIA: MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAU: 

 Nombres reals 

 Polinomis 

 Trigonometria 

 Nombres complexos 

 Vectors i rectes en el pla 

 Circumferència i còniques 

 Funcions 

 Límits i continuïtat 

 Funcions exponencial i logarítmica 

 Funcions trigonomètriques 

 Derivades  

 Probabilitat i estadística 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

En aquesta assignatura, s’aprofundeix en parts de la matemàtica ja treballats a l’ESO 

com són; els polinomis, la trigonometria o les funcions. S’introdueixen els nombres 

complexos. I s’inicia l’estudi de la derivada que serà un dels conceptes més importants 

en l’etapa. 

 
MATÈRIA: MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 

CONTINGUTS CLAU: 

 Matemàtiques financeres 

 Estadística i probabilitat 

 Programació lineal 

 Estudi de funcions 

 Càlcul matricial 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Matèria acumulativa que se centra en continguts importants per a estudis posteriors 
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d'economia i de l'àmbit de la psicologia o les ciències socials.  

 
MATÈRIA: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 

CONTINGUTS CLAU: 

PSICOLOGIA 

 La psicologia com a ciència. Definició i origen de la psicologia. Els corrents de la 

psicologia científica: la Psicoanàlisi, el Conductisme i el Cognitivisme. 

 Fonaments biològics de la conducta humana. El sistema nerviós. 

 Sensació, percepció i atenció.  

 Estats de consciència i drogues. Els somnis.  

 La psicologia de l’aprenentatge. La memòria humana. El pensament. La 

intel·ligència.  Comunicació i llenguatge. Motivació i emoció. 

 La personalitat. Trastorns emocionals i de la conducta. Teràpies psicològiques. 

 

SOCIOLOGIA: 

 7. Factors socials i culturals en la conducta individual i social:  

Procés de socialització. Diversitat social. Cultura. Grups. Lideratge. Actituds. 

Estereotips, prejudicis i discriminació. Racisme i xenofòbia. Fanatisme i violència. 

Psicologia Social.  

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

L'estudi d'aquesta matèria porta l'alumnat a comprendre que el comportament humà, 

divers i complex, és susceptible de diferents interpretacions i d'aquesta manera estimula 

la seva obertura mental i el respecte mutu.  

També ofereix una interpretació científica de l'activitat humana i una actitud reflexiva i 

crítica que permeti afrontar les trivialitats i excessos que sobre les realitats humanes i 

socials promouen sovint els mitjans de comunicació. 

Per últim, fomenta l'autoconeixement, la presa de posició davant les diferents 

interpretacions del comportament humà, la comprensió i flexibilitat en relació amb 

conductes diferents a la pròpia i la valoració negativa d'actituds discriminatòries. 
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MATÈRIA: QUÍMICA 

CONTINGUTS CLAU: 

La matèria: la seva composició, estructura i estudi de la seva transformació. 

El llenguatge propi de la química: nomenclatura orgànica, inorgànica, equacions 

químiques…processos químics presents al nostre entorn. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Els continguts clau es treballen a 1r de Batxillerat partir dels contextos següents: 

 Univers i vida 

 El futur del petroli 

 Recursos del mar i de la Terra 

Es combinen sessions teòriques amb pràctiques orientades a il·lustrar aspectes 

estudiats a classe i també a desenvolupar destreses pròpies del treball de laboratori 

associat a aquesta ciència experimental. 

A 2n de Batxillerat els continguts s’organitzen en els següents temes i es van 

relacionant amb situacions reals a mesura que van apareixent: 

 Energia en les reaccions químiques 

 Cinètica de les reaccions químiques 

 Equilibri químic 

 Àcid-base 

 Piles i electròlisi 

 Reaccions de precipitació 

 

MATÈRIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II 

CONTINGUTS CLAU: 

Sistemes energètics: estudi dels diferents recursos energètics per a la producció i 

distribució de l’energia elèctrica. 
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Sistemes mecànics: anàlisi del funcionament de les màquines (mecanismes de 

transmissió de moviments i  motors), de les màquines elèctriques i  tèrmiques i dels 

circuits pneumàtics/ hidràulics. 

Sistemes electrotècnics: muntatge i anàlisi de circuits elèctrics per comprendre el 

comportament del corrent elèctric en els diferents components. Estudi de 

l’electromagnetisme i el corrent altern. 

Sistemes automàtics: conèixer el llenguatge dels sistemes digitals per adquirir el 

pensament computacional característic del control dels processos automàtics i la 

robòtica. 

Sistemes de fabricació: conèixer els materials i els mètodes de fabricació a la indústria.  

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

Precisament perquè vivim en una societat tecnològica i complexa, urgeix analitzar i 

comprendre els mecanismes de la nostra evolució tecnològica i propiciar un 

desenvolupament integral, compensat i sostenible de la societat. 

Matèria orientada a aquells alumnes que tinguin motivació i interessos en l'àmbit de 

l’enginyeria, el disseny industrial, l’arquitectura i l’edificació i la informàtica, entre 

d’altres. 

 
 


