
 
Informació general 2n Batxillerat curs 20-21 

 
 
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: 
 

 
 

 
 
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 ofertades només a 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.  
 
 
 


