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EL BATXILLERAT 

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària que té per objectiu l’adquisició de coneixements i habilitats per  a 

desenvolupar funcions socials amb responsabilitat i competència en una societat culturalment i tècnicament canviant. És un 

ensenyament post-obligatori i per tant requereix d’un plus de responsabilitat  i esforç per part de l’alumne, ja que és el pas previ 

a la universitat o a un cicle de grau superior. 

Al nostre centre som conscients del fet que el pas de l’ESO al Batxillerat pot ser un salt acadèmic important i, per aquesta raó, fem 

un acompanyament molt intensiu al nostre alumnat de cara a garantir el seu èxit acadèmic i personal, gràcies a una acció tutorial 

acurada. Els batxillerats estan dissenyats d’acord amb les noves tendències universitàries. Donem respostes a les cinc opcions, 

amb un professorat experimentat i compromès amb la tasca docent. 

El món està en contínua evolució i ens obliga a una constant 

actualització de coneixements i de recerca dels  millors recursos 

pedagògics per continuar garantint la major i millor formació del 

nostre alumnat. Així, en  l’actualitat, som centre acreditat per 

l’EOI per a la formació i la certificació dels nivells B1 i B2 

d’anglès. Presentem alumnat també al diploma DELF de francès. 

A més, col·laborem, des dels inicis, al projecte Ítaca que 

organitza la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona). Animem 

el nostre alumnat a sol·licitar beques d’arreu per millorar la seva 

formació i per gaudir de més oportunitats. 

ERASMUS+ 

Els projectes Erasmus+ permeten obtenir un finançament gairebé total en intercanvis amb altres centres de la Unió Europea. 

Disposem actualment de de cinc projectes Erasmus+ actius: Un dels projectes és per a formació del professorat, un altre per 

alumnat de Tecnologia de 4t de l'ESO i els tres darrers als quals poden optar alumnat de batxillerat i que exposem a continuació: 

- Non Toxic Lifestyle. Aquest projecte, on els alumnes desenvoluparan una guia de bons hàbits per tal que la nostra vida 

diària sigui més saludable està liderat pel departament d’educació física, durà alumnes de 4t de l’ESO i 1r de batxillerat a 

Polònia, Turquia, Itàlia i Eslovàquia. Disposa de 4 places. 

- Our Future in our Hands. El projecte treballa sobre la importància d’ampliar els horitzons professionals de l’alumnat  des 

del respecte i el coneixement de les diferents cultures i sensibilitats, desenvolupant les competències necessàries per a 

realitzar un treball en un equip internacional i pluridisciplinar que es trabajarà a Polònia. Disposa de 10 places. 

- Internet of Things for Future. Coordinat pel departament de tecnologia de l’institut Banús, pretén reforçar l’ensenyament 

de la informàtica i la programació al batxillerat tecnològic tot fomentar el talent de l’alumnat en aquest àmbit per tal 

impulsar les carreres en l’àmbit de les enginyeries i les ciències aplicades. Els dispositius IoT (Internet of Things) connecten 

sensors i dispositius a la xarxa de forma que permeten la monitorització remota i instantània. Disposa de 12 places i es 

col·labora amb centres de Txèquia i Irlanda. 

SEMPRE AL CAPDAVANT DE LA INNOVACIÓ PEDAGÒGICA 



 

  
A l’Institut Banús guiem al nostre alumnat per tal 

d’aconseguir que esdevingui persones reflexives, tolerants, 

actives, crítiques, solidàries, humanes i amb el desig de 

mantenir una continua formació. Organitzem xerrades 

formatives molt especials, destinades a complementar la 

formació a classes i ampliar els coneixements del nostre 

alumnat. Grans personalitats de l’àmbit científic o 

humanístic, han visitat el nostre centre, com ara: Santiago 

Niño Becerra, Arcadi Oliveres, Raül Romeva, Oriol 

Junqueras, Álvaro Gil, Robles, Sara Vilà, Laura Borràs i un 

llarg etcètera. 

ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES 

El Departament d’Educació Física potencia mitjançant sortides pedagògiques, la pràctica d’esports habitualment més difícils de 

realitzar, com la vela, el barranquisme, el piragüisme, el volei platja, l’aqua-gym, o l’esquí, fet que ens porta a realitzar sortides 

que resulten especialment atractives i engrescadores per al nostre alumnat. 

INSTAL·LACIONS i EQUIPAMENTS 

30 aules amb equipament multimèdia   Gimnàs/Sala polivalent 

     2 Laboratoris           Pista poliesportiva 

          2 aules de Tecnologia     Pissarres digitals 

               Biblioteca             Impressora 3D 

AMPA (Associació de Mares i Pares de l’Alumnat) 

A l’Institut Banús gaudim d’una estreta relació entre el claustre i l’AMPA, fet que ens permet realitzar projectes conjunts i, molt 

especialment, potenciar l’atenció i el servei al nostre alumnat. L’AMPA recull i tramita les propostes de les famílies, participa en 

les diferents comissions emanades del Consell Escolar, subvenciona viatges de l’alumnat i coordina activitats per a l'alumnat i 

també per a mares i pares. 

Amb el pagament de la quota de l’AMPA, els pares passen a ser socis amb veu i vot i l’alumnat gaudeix de gratuïtat de materia l 

escolar, material de robòtica, agenda, llibres de lectura i dossiers de matèries optatives, a més de descomptes en llibres de text, 

ajuts per a activitats extraescolars i armariets individuals. 

UNA FORMACIÓ HUMANISTA, TECNOLÒGICA, CIENTÍFICA, ECONÒMICA DE PRIMER NIVELL 

Aquest serà el segon curs que podem oferir a la comarca i a la ciutat el nostre batxillerat 

escènic , creat amb molta il·lusió i amb professionals del mon de l'espectacle.  

Donem l'oportunitat a l'alumnat a esdevenir un professional de les arts escèniques 

sense deixar de banda la formació bàsica del batxillerat. 



 

OFERTA DE BATXILLERAT 2021-22 

1r BATX. 2021-22 2n BATX. 2021-22 
  

Matèria comuna d'opció Matèria comuna d'opció 

Matemàtiques I Matemàtiques II 

  

Matèries de modalitat Matèries de modalitat 

Biologia I 

Física I / CC de la Terra I 

Biologia II 

Física II / CC de la Terra II 

  

Matèries específiques Matèries específiques 

Química I / Dibuix Tècnic I / 

 Psicologia i Anàlisi de dades I 

Química II / Dibuix Tècnic II / 

 Sociologia i Anàlisi de dades II 

 

1r BATX. 2021-22 2n BATX. 2021-22 
  

Matèria comuna d'opció Matèria comuna d'opció 

Matemàtiques I Matemàtiques II 

  

Matèries de modalitat Matèries de modalitat 

Tecnologia industrial I 

Física I / CC de la Terra I 

Tecnologia industrial II 

Física II / CC de la Terra II 

  

Matèries específiques Matèries específiques 

Química I / Dibuix Tècnic I Química II / Dibuix Tècnic II / 

Electrotècnia 

 

1r BATX. 2021-22 2n BATX. 2021-22 
  

Matèria comuna d'opció Matèria comuna d'opció 

Llatí I Llatí II 

  

Matèries de modalitat Matèries de modalitat 

Grec I 

Història del món C. 

Grec II 

Història de l'Art 

  

Matèries específiques Matèries específiques 

Literatura castellana / 

Psicologia i Francès I 

Literatura catalana / 

Sociologia i Francès II 

 

1r BATX. 2021-22 2n BATX. 2021-22 
  

Matèria comuna d'opció Matèria comuna d'opció 

Matemàtiques CCSS I Matemàtiques CCSS II 

  

Matèries de modalitat Matèries de modalitat 

Economia 

Economia de l'empresa I /  

Història del món C. 

Geografia 

Economia de l'empresa I /  

Història de l'Art 

  

Matèries específiques Matèries específiques 

Literatura castellana / 

Psicologia i Francès I / 

Psicologia i Anàlisi de dades I 

Literatura catalana / 

Sociologia i Francès II / 

Sociologia i Anàlisi de dades II 

 

MATÈRIES COMUNES 

ITINERARIS 

1r BATX. 2021-22 2n BATX. 2021-22 
  

Matèria comuna d'opció Matèria comuna d'opció 

Fonaments de les Arts I Fonaments de les Arts II 

  

Matèries de modalitat Matèries de modalitat 

Anàlisi Musical  I 

Anatomia aplicada 

Anàlisi Musical  II 

Cultura Audiovisual II 

  

Matèries específiques Matèries específiques 

Cultura Audiovisual I i  

Cos i Veu 

Arts Escèniques 

 

Itinerari: Ciències i Ciències del medi ambient 

Itinerari: Enginyeria telemàtica i Tecnologia 

Itinerari: Ciències Socials i jurídiques 

Itinerari: Humanitats 

Itinerari: Arts Escèniques 


