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A l’Institut Frederic Martí Carreras ofertem dues modalitats de Batxillerat: 
 

• Humanitats i Ciències Socials 
• Ciències i Tecnologia 

 
A més d’això, s’ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat 
(Batxibac).  
Les modalitats que ofertem es divideixen en diferents itineraris que veureu als següents 
quadres: 
 

 
 

 
 
A més d’aquestes matèries també hi ha la possibilitat de cursar la matèria de Religió, en horari de 15,30 a 16,30h el 
dilluns i dimarts. Aquesta opció és incompatible amb cursar el Batxibac i calen 10 alumnes per tal de poder impartir 
la matèria. 
 
Informació relativa al Batxibac 
El Batxibac suposa per als alumnes fer una immersió en llengua i cultura franceses mitjançant 
l’estudi en profunditat de la llengua, la literatura i la història de França. 
Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’acreditació del certificat B2 del Marc Europeu a 
l’expedient acadèmic i permet obtenir la doble titulació – superant la prova externa de 
batxillerat - del batxillerat espanyol i del baccalauréat francès. Dóna accés directe als Cicles 
Formatius de Grau Superior i als estudis universitaris de França  i Espanya. 
Els requisits d’accés són: nivell mínim de francès equivalent al B1 del Marc Europeu així com 
motivació i voluntat d’esforç. 
Les classes de llengua francesa de primer i segon de Batxibac tenen lloc els dilluns i dimarts de 
15,30 a 17,30h. 
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Matèries de modalitat/optatives 1r Batxillerat 
 
Llatí i grec 
Tot i que hi ha molta gent que creu que el llatí i el grec són llengües mortes que no serveixen 
per res, en realitat són la base del lèxic científic, tecnològic, matemàtic, mèdic... I, a més, el 
llatí és la llengua de la qual deriven les llengües romàniques: el català, el castellà, el francès, 
l’italià, el romanès... L’estudi d’aquestes dues llengües antigues ajuda a consolidar el 
coneixement de la sintaxi, la morfologia de les llengües modernes, inclosa l’anglesa! 
D’altra banda, és necessari l’estudi dels orígens de la nostra cultura, la mediterrània; ja que 
nosaltres mateixos, barrejats de diferents cultures, som els descendents d’aquells grecs 
d’Empúries i d’aquells romans de Tarraco o Barcino que ja no hi són. Fins i tot, el nom de la 
nostra comarca és d’origen grec: l’Empordà! 
 
Literatura Universal 
La literatura universal té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de l'alumnat, 
adquirida durant les etapes educatives anteriors i en la 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." 
 
Economia d’Empresa 
Al darrera de qualsevol objecte que tenim al nostra voltant, d’algun element que portem al 
damunt o de quelcom que menjarem, s’hi troba una empresa. Les empreses constitueixen el 
principal motor de l’activitat econòmica.  
En aquest primer curs de batxillerat s’estudia l’empresa com una unitat, vista des de fora. 
S’analitzen els seus objectius, la seva presència en la societat, com s’organitza, quins són els 
riscos que adopten els seus gestors i com prenen les decisions. També s’estudien els diversos 
departaments que la formen. El de recursos humans bàsic per una bona organització, el 
departament de producció on s’avalua la fabricació i els costos que genera i el departament 
comercial, que s’encarrega  d’estudiar el mercat i vendre el producte.  
La matèria d’Economia de l’Empresa s’imparteix en els dos cursos de batxillerat i és matèria 
específica a les proves d’accés a la universitat. 
 
Economia 
És una matèria centrada en tractar aspectes del nostre entorn que tenen relació amb 
l’economia, que ens afecten no tan sols com a societat sinó que també des d’un punt de vista 
personal. Comprendre conceptes com ara la inflació, el creixement econòmic, la desocupació, 
les actuacions de les administracions públiques en matèria econòmica o les decisions que 
prenen  les autoritats bancàries per influir en l’economia, són algunes de les nocions que cal 
considerar importants de conèixer per qualsevol de nosaltres. 
La matèria d’Economia és present únicament al primer curs de batxillerat. 
 
Hist. de Món Contemporani 
S'estudia l'evolució política, social, econòmica i cultural del món des de la revolució francesa de 
1789 fins als nostres dies. 
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Matemàtiques Científic 
Les matemàtiques les trobem per tot arreu quan ens movem en àmbits científics i tecnològics 
perquè són el llenguatge que s'utilitza en el món de la ciència per descriure tota mena de 
fenòmens. A batxillerat començaràs a veure clarament que les matemàtiques van molt més enllà 
de les operacions bàsiques que vares aprendre a l'escola. Veuràs que l'àlgebra és una eina molt 
potent que permet resoldre situacions ben complicades i aprendràs a utilitzar noves eines de 
càlcul.   
 
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 
Les matemàtiques no només les trobem en àmbits científics i tecnològics. Les trobem també en 
àmbits més allunyats com l'economia, la psicologia, la sociologia,... perquè les matemàtiques 
ens proporcionen un munt d'eines molt útils de cara a explicar molts tipus de fenòmens 
diferents. A batxillerat començaràs a veure clarament que les matemàtiques van molt més enllà 
de les operacions bàsiques que vares aprendre a l'escola. Veuràs que l'àlgebra és una eina molt 
potent que permet resoldre situacions ben complicades i aprendràs a utilitzar noves eines de 
càlcul.     
 
Biologia 
La Biologia de batxillerat té com a finalitat oferir els coneixements per afrontar el segon de 
batxillerat i la PAU (Prova d'Accés a la Universitat), així com consolidar els coneixements 
adquirits durant l'ESO.  
El temari de Biologia de 1r de batxillerat es divideix en tres grans blocs: bioquímica, citologia i 
reproducció dels organismes pluricel·lulars. El primer bloc fa referència a la composició química 
dels éssers vius, sobretot en l'estructura i funció de les seves biomolècules. En el bloc de citologia 
es fa un repàs dels diferents orgànuls de la cèl·lula i les seves funcions. I finalment en el bloc de 
reproducció es fa un repàs de la divisió cel·lular la duplicació de l'ADN i síntesi de proteïnes i 
finalment s'estudia l'enginyeria genètica, la clonació i les cèl·lules mare, temari inclòs en la PAU 
 
Química  
La química és la ciència que estudia la composició, les propietats i els canvis que experimenta la 
matèria. És una disciplina que s’encarrega d’analitzar i comprendre com estan compostes les 
substàncies i com es transformen. Es basa en el mètode científic per assolir el seu objectiu. Com 
que la química es troba present a la vida diària, el seu estudi contribueix a entendre, analitzar i 
valorar aspectes socials, industrials i ambientals relacionats. 
 
Física 
La Física és la ciència que estudia el funcionament de l’univers, des del moviment de la matèria 
per l’espai i el temps, fins l’energia i la força. Utilitza el mètode científic per descobrir els principis 
bàsics que governen la matèria. Com que la física es troba present a la vida diària, el seu estudi 
contribueix a entendre, analitzar i valorar aspectes socials, industrials i ambientals relacionats. 
 
Ciències de la Terra 
Un dels objectius de les ciències de la Terra i del medi ambient és afavorir la capacitat d’entendre 
la dinàmica del planeta i dels fenòmens naturals, interpretar el seu passat i conjecturar el seu 
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futur, així com interpretar els fenòmens naturals que ens envolten i les relacions causa-efecte 
(interaccions) que sovint s’estableixen amb els éssers humans. 
 
Dibuix Tècnic 
Es treballa les aplicacions de la geometria plana, propietats dels elements que configuren les 
formes poligonals, tangències enllaços, corves còniques teoremes, conceptes bàsics dels 
sistemes de representació tridimensional, normalització, aplicacions del sistema dièdric i 
axonomètric i cònic. 
 
Tecnologia Industrial 
4 blocs i un projecte. 
bloc 1: Sistemes energètics 
En aquest bloc treballem els tipus de recursos energètics, la producció i distribució d'energia 
elèctrica i les energies alternatives de present i de futur. 
bloc 2: Sistemes electrotècnics. 
En aquest apartat treballem el corrent continu i les instal·lacions elèctriques domèstiques. 
bloc 3: Materials 
Treballem propietats i assaigs de diferents materials, la metal·lúrgia, la siderúrgia, els metalls no 
fèrrics i els materials no metàl·lics. 
bloc 4: Sistemes mecànics 
Treballem els tipus de màquines simples, elements de màquines, mecanismes de transmissió de 
moviment i accionaments pneumàtics. 
 
Francès (2a llengua estrangera) 
S’adreça als alumnes que han cursat el francès com a segona llengua al llarg de la etapa 
educativa de la ESO i que desitgen aprofundir els seus coneixements lingüístics i culturals.  
Els requisits d’accés són: nivell equivalent al B1 del Marc Europeu així com la motivació en el 
desenvolupament de les competències comunicatives en llengua francesa i interès envers la 
cultura francesa. 
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Matèries optatives 2n Batxillerat 
 
Literatura Catalana 
Llegirem, analitzarem i valorarem de manera crítica sis obres de la literatura catalana del segle 
XX. Contextualitzarem aquests textos i els relacionarem amb altres obres, autors i moviments 
literaris i artístics europeus. El propòsit de l'assignatura és que, a través de la literatura, els 
alumnes i les alumnes aprofundeixin en la seva percepció del món i l'ampliïn. 
 
Literatura Castellana 
La matèria introdueix els alumnes en l’estudi de creacions literàries pròpies de la tradició en 
llengua castellana però que són, alhora, reconegudes com grans obres de la literatura universal. 
Desenvolupa la competència estètica i literària, esdevé una eina per a l'anàlisi i la reflexió sobre 
l'ésser humà i desenvolupa la competència plurilingüe intercultural. 
 
Geografia 
La Geografia estudia la relació entre les societats humanes i el medi, localitza els fenòmens que 
es produeixen com a fruit d'aquesta relació i identifica les diferents regions que resulten 
d'aquests fenòmens considerant diferents escales territorials: el món, la UE i, amb major 
concreció, Catalunya i Espanya. 
 
Hist. de l’Art 
La Història de l’Art és una disciplina científica que té com a finalitat la identificació, descripció, 
anàlisi i interpretació de l’obra d’art, entesa com a producte resultant de la creativitat i actuació 
humanes, que s’expressa amb codis propis i enriqueix la visió global de la realitat i les seves 
múltiples formes de manifestar-se.  
 
Psicologia i Sociologia 
A la matèria de psicologia intentem fer una visió introductòria alguns dels temes que s'estudien 
al grau de psicologia: personalitat, capacitats de percepció, memòria, aprenentatge, 
intel·ligència, emocions i sentiments, evolució de les persones al llarg de les etapes de la vida 
(des del naixement fins a la vellesa), factors genètics i ambientals que influeixen en el nostre 
comportament, així com de les diferents escoles de teràpia psicològica. Estudiem també de 
manera pràctica la metodologia que se segueix en la investigació de la psicologia. Al llarg del 
curs, diversos professionals de la psicologia convidats expliquen les seves experiències personals 
i la seva activitat professional.  
 
 
 


