
L'INSTITUT

L'institut de Sort ofereix les modalitats de Ciències i tecnologia i Humanitats i

ciències socials.

 

El batxillerat forma part de l'educació secundària post-obligatòria i es distribueix

en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats i s'organitza

de manera flexible. Cada modalitat pot tenir vies diferents, de manera que pugui

oferir una preparació especialitzada a l'alumnat d'acord amb les seves

perspectives i interessos de formació o, que en permeti la incorporació a la vida

activa una vegada finalitzat.

 

El currículum del batxillerat és el conjunt de competències, objectius,

continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquests ensenyaments.

Conté dues parts clarament diferenciades:

 

Part comuna: Està formada per les matèries comunes que han de cursar

obligatòriament tots els alumnes i la tutoria.

 

Part diversificada: Està formada per les matèria comuna d’opció, 

Matèries de modalitat, les matèries específiques triades pels alumnes i el

treball de recerca.
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L'institut de Sort ofereix les
modalitats de Ciències i tecnologia

i Humanitats i ciències socials

ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS DE BATXILLERAT

BATXILLERAT



L'INSTITUT

MATÈRIES QUE ES PODEN CURSAR AL IOC
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Els alumnes que estan matriculats en centres

ordinaris poden cursar alguna matèria de

modalitat i/o específica a través del batxillerat a

distància, si per raons organitzatives no poden

cursar-les en el seu centre ordinari, amb un

màxim de dues matèries per alumne i curs

acadèmic.  

 

Les matèries comunes i la matèria comuna

d'opció s’han de cursar en el centre ordinari.

Podeu consultar a l'annex els fulls de tria de matèries optatives i específiques de 1r i 2n de

Batxillerat per al curs 2020-2021

Matèries de modalitat i específiques*
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El treball de recerca és una activitat

d’investigació que ha de fer tot l’alumnat

de batxillerat. S’inicia durant el primer

curs i s'ha de presentar obligatòriament

durant el segon curs.

 

Té les característiques següents:

TREBALL DE RECERCA

És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant

l’alumnat.

Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.

Està tutorat per un professor o professora.

Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació

final del batxillerat.

Es presenta per escrit i oralment.

S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la

realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o

específica) se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca. La

metodologia és diferent segons el tipus de treball (científic, tecnològic,

estadístic, artístic, literari, històric, etc.).

Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en

què sigui necessari fer un treball de grup per la dinàmica de la recerca.

 

 

 

 

 

 

 

El treball de recerca a l'XTEC: https://bit.ly/2O9DPVQ

Biblioteca INS Hug Roger III: https://bit.ly/2wxbQIg+ INFO:

https://bit.ly/2O9DPVQ


ANNEX I: Full de tria de matèries optatives i específiques de 1r de Batxillerat



ANNEX II: Full de tria de matèries optatives i específiques de 2n de Batxillerat


