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BATXILLERAT
Durada i condicions d'accés.
Els estudis de Batxillerat tenen una durada de dos anys i poden cursar-se de manera
ordinària en un màxim de quatre cursos.
Per accedir als estudis de Batxillerat cal haver superat l'ESO o haver superat algun cicle
formatiu de grau mitjà.
L'objectiu del nou Batxillerat no és la transició al món laboral, sinó la capacitació per
cursar estudis superiors, universitaris o cicles formatius de grau superior. Així, en
l'avaluació prenen més èmfasi els nivells de continguts i adquireix, per tant, un
caràcter més selectiu.
Donat aquest caràcter orientatiu cal tenir molt present els estudis posteriors per tal de fer
l'elecció del tipus de Batxillerat i el tipus de prova de les PAU.

L'avaluació.
- Els ensenyaments de Batxillerat es presenten per matèries anuals. Al final de cada
trimestre es realitza una avaluació i cada matèria es qualifica amb un nombre de l'1 al 10.
- Promoció.
Per accedir al 2n curs de Batxillerat cal aprovar totes les matèries de 1r curs, amb dues
excepcions com a màxim. Si un alumne/a passa a 2n amb alguna matèria pendent haurà
de recuperar-la durant el curs.
- Acreditació
Al final de 2n de Batxillerat l'alumne/a que hagi aprovat totes les matèries cursades durant
els dos cursos rebrà el títol de Batxillerat.

Estructura dels Batxillerats
Distribució horària setmanal
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Hores setmanals

Hores setmanals

Matèries comunes

13 h

13 h

Matèries de modalitat

16 h

16 h

Tutoria

1h

1h

TOTAL

30 h

30 h
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Les Matèries comunes les han de cursar tot l'alumnat, independentment de l'opció de
Batxillerat triada.
MATÈRIES COMUNES
Cursos

1r

2n

Llengua Catalana i Literatura

2

2

Llengua Castellana i Literatura

2

2

Llengua Estrangera

3

3

Filosofia i ciutadania

2

3

Ciències per al món contemporani

2

Història d’Espanya

3

Educació Física

2

Tutoria

1

1

Les Matèries de modalitat
El centre imparteix totes les modalitats possibles de batxillerat, el social-humanístic i el
científic-tecnològic amb l’excepció del batxillerat artístic. Cada modalitat inclou 4 matèries
pròpies o bé 3 matèries i dues optatives. Tots els itineraris estan pensats per poder
presentar-se a les proves d’accés a la universitat amb la total garantia d’accés a qualsevol
grau.
ITINERARI Tecnològic
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matemàtiques
Obligatòries

Física
Tecnologia industrial
Dibuix Tècnic

Electrotècnia

ITINERARI Científic
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Química
Obligatòries

Biologia
Matemàtiques

Triar-ne una

Física

Física

Ciències de la Terra Ciències de la Terra
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ITINERARI Econòmic
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les CCSS
Obligatòries

Economia i organització d'empresa
Història del Món
contemporani

Història de l’art

Francès

Geografia

Triar-ne una
Psicologia 2 h.
Sociologia 2 h.
ITINERARI Social
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

Matemàtiques aplicades a les CCSS
Obligatòries

Història del món
contemporani

Història de l'Art

Literatura Universal

Geografia

Francès
Triar-ne una

Literatura Castellana

Psicologia 2 h.
Sociologia 2 h.

ITINERARI Humanístic
1r de Batxillerat

2n de Batxillerat
Llatí

Obligatòries

Història del món
contemporani

Història de l'Art

Literatura Universal

Literatura Catalana

Francès
Triar-ne una

Psicologia 2 h.

Literatura Castellana

Sociologia 2 h.
Les Matèries Optatives
S’ofereixen en franja de modalitat i són matèries de 2 hores, per tant l’alumne ha de fer
obligadament les dues matèries que s’ofereixen.
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El treball de recerca
El treball de recerca està guiat per un professor/a especialista (Tutor/a)
Cal realitzar-lo i aprovar-lo per superar el batxillerat. Compta un 10% de la nota final del
batxillerat.
Serveix de preparació per a futurs treballs acadèmics o professionals i intenta
complementar la formació de l'alumnat pel que fa :
-

Planificació de la feina.

-

Selecció de fonts d'informació.

-

Aplicació d'estratègies.

-

Observació crítica i objectiva.

-

Anàlisi, classificació i tractament de la informació.

-

Interpretació de resultats.

-

Formulació d'hipòtesis.

-

Exposició i raonament d'idees pròpies.

-

Etc.

La preparació del treball de recerca es realitza a la tutoria de 1r de batxillerat. La tria de
temes i l’assignació de tutors es fa en acabar la segona preavaluació i a partir d’aquell
moment es comença el treball es comença i s’entrega i es presenta a principis de
desembre.
LES PROVES D’ACCÉ A LA UNIVERSITAT
Les proves consten de dos fases.
1. La fase general
Consta de les matèries comunes obligatòries:
- Llengua Catalana i Literatura,
- Llengua Castellana i Literatura,
- Llengua Estrangera
- Història.
A més, s’haurà d’escollir entre una de les matèries d’opció:
- Fonaments de les Arts
- Matemàtiques
- Llatí
- Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
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2. La fase específica
Segueix essent opcional, tant pels alumnes de Batxillerat com pels de CFGS, i es poden
escollir fins a 3 matèries de totes les que s’ofereixen a la Selectivitat.
S’hauran d’escollir aquelles que tinguin la màxima ponderació.
Nota d’admissió ponderada a les PAU
Admissió ponderada en funció dels estudis a cursar
Nota d'admissió = 0,60 NMB + 0,40 QFG + a*M1 + b*M2
NMB = nota mitjana batxillerat
QFG = qualificació fase general
M1,M2
a,b

= dues millors qualificacions de matèries superades en la fase especifica
= paràmetres de ponderació de les matèries de la fase especifica (0,1-0,2)
ADMISSIÓ AMB NOTA PONDERADA
FG

FE

CS

Llengua castellana

5

Química

6,5

0,2

1,3

Llengua catalana

7,5

Biologia

8,6

0,2

1,7

Anglès

6

Dibuix Tècnic

5

0,1/0,2

Filosofia (Història)

7,5

Física

4,5

PAU

6,1

Expedient Batxillerat

7,8

Nota accés

7,12 Matèries ponderades
Nota admissió
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3
10,12

