Portes obertes Batxillerat
INSTITUT FRANCISCO DE GOYA

465 alumnes

Marc horari

Dels quals , 110 són de batxillerat

• 1r BAT: 8h30 – 15h excepte dijous 8h30 –
14h00 I 15h30 – 17h 30
• 2n BAT: 8h30 – 15h excepte dimarts 8h30
– 14h00 I 15h30 – 17h30

45 professors

Bat CT/SH
Oferim les modalitats de batxillerat:
• Tecnològic
• Ciències de la natura

3 liníes ESO – 2 BAT
Els batxillerats s’agrupen:
• Grup A: Tecnològic I Ciències de la natura
• Grup B: Ciències socials I humanístic

EL CENTRE

• Ciències socials
• Humanístic

Currículum

1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

Anglès

3

Anglès

3

Ciències per al món contemporani

2

Història

3

Educació física

2

Història de la filosofia

3

Filosofia i ciutadania

2

Llengua castellana

2

Llengua castellana

2

Llengua catalana

2

Llengua catalana

2

Tutoria

1

Tutoria

1

Treball de recerca

Modalitat 1

4

Modalitat 1

4

Modalitat 2

4

Modalitat 2

4

Modalitat 3

4

Modalitat 3

4

Modalitat 4/Optativa

4

Modalitat 4/Optativa

4

Batxillerat tecnològic i de ciències de la natura

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Física
Ciències de la terra i medi ambient

Física
Ciències de la terra i medi ambient

Matemàtiques

Matemàtiques

Química
Tecnologia industrial

Química
Tecnologia industrial

Biologia
Dibuix tècnic
Psicologia i sociologia (optativa)
Francès (optativa)

Biologia
Dibuix tècnic
Electrotècnia

Batxillerat d’humanitats i ciències socials

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Història del món contemporani
Grec

Història de l'art
Grec

Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Literatura universal
Economia i organització d'empresa

Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Literatura catalana
Economia i organització d'empresa

Economia
Psicologia i sociologia (optativa)
Francès (optativa)

Literatura castellana
Geografia

TREBALL DE RECERCA
És un treball que es comença al 2n trimestre de 1r de batxillerat I es fa el lliurament I la presentació Durant el 1r trimestre de 2n de batxillerat.

Seguiment personalitzat
•

1h dintre de l’horari de l’alumnat

•

1-2 TR/professor

Col·laboració amb entitats
•

Universitats

•

Centres investigació

Participació en premis
Cada curs es presenten els millors
treballs de recerca al diferents premis
I, cada any, guanyem algun premi.

2018

2019

Premi John McDowell
de l’APAC

Premi al foment de
l’esperit cièntific entre el
jovent

Pas de 1r a 2n
•

0, 1, 2 → Pas de curs.

•

3, 4 → Només pendents / Repetir tot

•

5 o més → Repetir tot el curs

Obtenció del títol
Només s'obté el títol amb totes les matèries
aprovades. Si es suspèn una o més es poden fer
només les pendents o repetir tot el curs.

Proves d’accés a la universitat
Pràcticament tothom que es presenta a les
PAU, les aprova.

Nota mitjana
La nota mitjana dels alums està 0,4 punts per
sobre de la mitjana de les PAU a Catalunya.

PROMOCIÓ

TUTORIA ORIENTADORA

12 alumnes
Cada professor/a fa el seguiment d’un grup d’uns 12
alumnes

Seguiment personal i acadèmic
Un contacte presencial o via mail després de cada
avaluació

Orientació acadèmica
El tutor orientador acompanya en la tria d’estudis
posteriors en funció de les aptituds I plans de futur

Contacte directe amb la família
És la persona de contacte de la família amb el centre,
canalitza les demandes I qüestions que es plantegin

ORDINADORS A LES AULES
És un projecte de centre que va començar el curs 2018-19 I que s’ha vist reforçat amb la dotació del
Departament d’Educació en el pla d’Educació Digital de Catalunya

PLATAFORMES

G-SUITE

• Moodle

Tot l’alumnat disposa d’un compte de correu

•
•
•

Classroom

electronic @goya.cat amb totes les aplicacions de

Llibres digitals

Google associades.

Material elaborat pel professorat

Tenerife

Londres

Simulacre PAU

Mauthausen

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Es fa un viatge d’estudis a Batxillerat on els alumnes del científic i tecnològic van a Tenerife i fan treball de camp aplicant
els coneixements adquirits i els alumnes del social i humanístic viatgen a Londres per poder gaudir dels museus d’art i art
i observar les obres que han anat estudiant.

ERASMUS+

Serveis que ofereix el centre

Control
d’assistència
iEduca

Orientació
acadèmica

Acompanyament
a les PAU

Serveis que ofereix l’AMPA
Es reuneixen mensualment., un member de l’equip directiu assisteix a les reunions I aixì es garanteix un intercanvi fluid
d’informació entre el centre I l’AMPA

Armariets

Menjador

Extraescolars

Biblioteca

Idiomes

Tots els alumnes

El centre compta

Oferta

Oberta a l'alumnat

Oferta de cursos

que siguin socis de

amb servei de

d’extraescolars

de dilluns a dijous

d'idiomes en la EOI

l’AMPA tenen dret

menjador amb

esportives en funció

de 14h a 18h amb

Guinardó reconeguts

a un armariet

cuina pròpia tots els

de la demanda

servei de préstec de

oficialment pel

llibres

Departament

dies de la setmana

Moltes
gràcies

