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El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que
és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.
És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts (via d'arts plàstiques,
imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa), humanitats i ciències
socials, i ciències i tecnologia.
La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos
del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar-se
que, en acabar el batxillerat, l’alumne hagi cursat el nombre de matèries que
s’estableix de manera general i hagi superat un mínim de quatre matèries de la
nova modalitat (incloent la matèria comuna d’opció de segon curs).

Descripció



Distribució i Matèries



Distribució i Matèries

Les matèries comunes sumen 14 hores setmanals.

Les matèries de modalitat més les específiques sumen 16 hores

setmanals.

Al final del Batxillerat s'ha d'haver cursat almenys sis matèries d'una

mateixa modalitat: la matèria comuna d'opció de la modalitat triada i,

com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs.

Les matèries de modalitat són de 4 hores setmanals.

Les matèries específiques són de 2 hores i s'han de fer en combinació de

2+2.

Tots els currículums proposats suposen un total de 60 hores.

Els alumnes que optin per fer l'Estada a l'Empresa hauran de fer les

pràctiques en els mesos de setembre a abril (en l'any que cursin 2on de

Bat).

En funció del nombre d'alumnes es podrà dur a terme les diferents

combinacions que es proposen.



2n BTX

Modalitat de Ciències
i Tecnologia

Emprenedoria i lideratge és una matèria específica de centre.

A 1r de batxillerat es pot cursar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), la matèria de modalitat Cultura Audiovisual I en lloc

d'una altra matèria de modalitat que no sigui la comuna d'opció.

A 2n de Batxillerat es poden cursar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), les matèries de modalitat en l'àmbit humanístic,

Cultura Audiovisual II i Electrotècnia i Geografia si s'opta per la modalitat científicotecnològica o social en lloc d'una

altra matèria de modalitat que no sigui la comuna d'opció.



1r BTX 2n BTX
 

Modalitat d'Humanitats i
Ciències Socials

Emprenedoria i lideratge és una matèria específica de centre.

A 1r de batxillerat es pot cursar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), la matèria de modalitat Cultura Audiovisual I en

lloc d'una altra matèria de modalitat que no sigui la comuna d'opció.

A 2n de Batxillerat es poden cursar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC), les matèries de modalitat Cultura

Audiovisual II i Electrotècnia, en lloc d'una altra matèria de modalitat que no sigui la comuna d'opció.



I després què?

01 LA UNIVERSITAT  (UN COP APROVADES LES PROVES D'ACCÉS A LA
UNIVERSITAT,  PAU).

02

03

04

05

UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA O
D'ARTS PLÀSTIQUES I  DISSENY (SI  HI  HA MÉS DEMANDA QUE OFERTA, PER ACCEDIR A
DETERMINATS CICLES TÉ PRIORITAT L 'ALUMNAT QUE HA CURSAT UNA MODALITAT
DE BATXILLERAT DETERMINADA).

UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS,  SI    ES TENEN
ELS REQUISITS D’ACCÉS (SI  HI  HA MÉS DEMANDA QUE OFERTA, PER ACCEDIR A
DETERMINATS CICLES TÉ PRIORITAT L'ALUMNAT QUE HA CURSAT UNA MODALITAT DE
BATXILLERAT DETERMINADA).

ENSENYAMENTS SUPERIORS ARTÍSTICS (UN COP SUPERADA UNA
PROVA ESPECÍFICA D'ACCÉS)

EL MÓN LABORAL.



El treball de 
Recerca

Què és?

És una petita investigació sobre un tema determinat.

Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser

interdisciplinar.

Per a desenvolupar el Treball de Recerca és convenient

aplicar un mètode de treball sistemàtic i rigorós.

Està dirigit per un professor/a – tutor/a.

Representa el 10% de la qualificació final de Batxillerat.

Es presenta per escrit i oralment.

S’avalua tenint en compte el seguiment durant la realització

del treball, la memòria escrita i la presentació oral.

A l'Institut Gallecs es realitza el treball de recerca a partir del

3r Trimestre de primer curs i es presenta a final del 1r

Trimestre del segon curs.



El treball de 
Recerca

Com escollir el
tema

Des de Coordinació de BTX es lliura un dossier de Propostes de temes oferts pels diferents Departaments.

Cal dedicar temps i reflexió a l’elecció del tema per poder confeccionar una desiderata de 8 opcions.

L’assignació es fa seguint els següents criteris:

Modalitat que es cursa.

Interessos de l'alumnat.

Nota mitjana del 1r i 2n trimestre de 1r de BTX.



El treball de 
Recerca

Com
desenvolupar
el treball

Plantejament de qüestions relacionades.

Planificació de la recerca.

Cerca d’informació.

Processament de la informació.

Elaboració de la memòria escrita.

Exposició oral davant d’un tribunal format pel tutor/a i

dos professors/res més.

L’avaluació del TDR la porten a terme els tres membres

del tribunal segons uns criteris comuns i unes

ponderacions acordats per tots els Departaments.



Les PAU (Proves d'accés a
la universitat)

Què són?

Les PAU són l'única prova externa en el sistema educatiu català formulada

coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del

professorat de secundària. La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb

la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis

universitaris.

Aquesta nota d'accés té validesa indefinida. La nota d'admissió per a cada títol de grau

al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d'aquesta nota d'accés, les

notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

Les Proves d'Accés a la Universitat s'estructuren en dues fases:

 una fase general obligatòria.

una fase específica de caràcter voluntari.



Quadre de Ponderacions
Enllaç: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=quadre+de+ponderacions+2021



Resultats dels alumnes del centre



No és el mateix:

La nostra Realitat



El primer trimestre 1r de
Batxillerat



l'INS Gallecs i la tutoria

Orientació educativa. 
Orientació  acadèmica.
Treball de recerca.
Les proves d’accés a la universitat.
Creixement personal.
Reunió d'acollida d'inici de curs amb les
famílies.
Contacte continu amb les famílies.
Control d'assistència mitjançant la
plataforma Geisoft.



2n de Batxillerat

1r de Batxillerat

Preparació i orientació

Cada trimestre es fa un simulacre d’exàmens perquè els alumnes s’acostumin al ritme i a les

exigències de les PAU. Al llarg de 3 dies els alumnes reprodueixen el mateix sistema d'exàmens

que a les PAU.

Conferència inaugural “Experiències” a càrrec d’exalumnes de l’INS GALLECS.

Jornada Portes Obertes de la UAB. Presa de contacte amb els espais de la Universitat.

Sortida al Saló de l’ensenyament. Oportunitat per preguntar tots el dubtes.

Xerrades informatives en el centre de  les universitats públiques de Catalunya.

Conferència inaugural "La Universitat al s. XXI".

Acció tutorial i suport emocional. 

Orientació Acadèmica i orientació per al TDR.

Activitats curriculars específiques de matèria fora del centre.



1r de Batxillerat
Londres

2n de Batxillerat
Atenes

Viatges



1r de Batxillerat

Activitats curriculars fora del centre.

Bioquímica en viu (UB). (Química)

Mines de sal de Cardona. (Biologia)

Servei Microscopia (UAB). (Biologia)

Geologia (UAB). (CTMA)

Taller d'Espectometria. (Química)

Olimpíades de Geologia. 

Proves cangur. (Matemàtiques)

Central Termoelèctrica. (TI)

Museu del Disseny. (Dibuix Tècnic).

Ruta Barcelona Prodigiosa. (Història)

Visita Maternitat Elna. (Història i Francés)

Sortides al Teatre. Lectures Prescriptives. (Català i Castellà)

Museu Arqueològic. (Clàssiques)

Teatre Clàssic. (Clàssiques)

Empúries. (Clàssiques)

Ruta literària Vic / Sitges. (Literatura Catalana).

NaturPark. (Educació Física).

Participació en Jornades Esportives Municipals, Korfball.



2n de Batxillerat

Activitats curriculars fora del centre.

Física de Partícules al CERN. (Física)

Taller de Radioactivitat. (UAB) (Física)

Mines de sal de Cardona. (Biologia)

Olimpíades de Geologia. 

Tecnologia Industrial a la UPC. (Tecnologia Industrial)

Proves cangur. (Matemàtiques)

Sortides al Teatre. Lectures Prescriptives. (Català i Castellà)

Teatre Clàssic. (Clàssiques)

Empúries. (Clàssiques)

Rutes literàries. (Literatura Catalana)

Room Scape. (Anglès)
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Consultar la web del departament d’Educació:
 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/inici/
 

 
Per saber-ne més: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

 

Dates de preinscripció Batxillerat 
(Curs 2021-22)

de l'11 al 17 de Maig de 2021


