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1. BATXILLERAT 
 

 

1.1 Concepte de batxillerat 
 

El batxillerat és l’etapa d’educació secundària postobligatòria que té com a 

finalitat proporcionar a l’alumnat  la formació, la maduresa intel·lectual i humana, 

els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu 

desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida 

activa. 

 

1.2 Estructura del batxillerat 
 

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera 

flexible en tres modalitats. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans 

àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, 

tant universitària com no universitària. Això permet, a més de la formació general 

de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de 

formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o 

incorporar-se al món laboral. 

Les modalitats del batxillerat són: 

a) Arts 

b) Ciències i tecnologia 

c) Humanitats i Ciències Socials . 

 

L’INS Martí l’Humà ofereix: 

 

• Modalitat de Ciències i tecnologia 

• Modalitat d’Humanitats i ciències socials 

 

En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes 

d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques. Les matèries comunes 

d’opció s’han de cursar obligatòriament en funció de la modalitat que hagi triat 

l’alumne. 

L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les 

matèries de modalitat i les específiques que cursarà a cada curs. L’alumne, al 

final del batxillerat, 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. La darrera franja de quatre hores 

de cada curs es completa amb una altra matèria de modalitat, pròpia o aliena, o 

bé amb dues matèries específiques. 
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1.3 Treball de recerca 

 

És una petita investigació d’elaboració personal, on l’alumne demostrarà que, a 

més de tenir coneixements, en sap buscar i aplicar. Aquest treball, que ha de 

contribuir decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre 

les matèries de 2n curs. 

 

 

1.4 Part comuna 
 

 

  1r 2n 

 

 

 

 

Matèries comunes 

 Llengua catalana i literatura 2 2 

 Llengua castellana i literatura 2 2 

 Llengua estrangera 3 3 

 Filosofia 2 - 

 Ciències per al món contemporani 2 - 

 Educació física 2 - 

 Història de la filosofia - 3 

 Història - 3 

 Tutoria 1 1 

 Treball de recerca   

 

 

 

1.5 Modalitat de ciències i tecnologia 

 

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les 

ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts 

cientificosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, 

instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis. 

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de 

treball i les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament 

rigorós i crític a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències 

de la terra i del medi ambient, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i 

la tecnologia industrial. 

 

La modalitat de ciències i tecnologia inclou diversos itineraris, cadascun dels 

quals té característiques pròpies. És per això que, a continuació, es mostren 

exemples d’algunes possibles combinacions de matèries de modalitat:  
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− Itinerari de ciències: Matemàtiques, física, química, biologia, ciències de la 

Terra i del medi ambient... 

 

 − Itinerari de ciències de la salut: Biologia, química, matemàtiques, ciències 

de la Terra i del medi ambient...  

 

− Itinerari cientificotecnològic: Matemàtiques, física, tecnologia industrial, 

dibuix tècnic, química 

 

 

 Ciències i tecnologia 1r 2n 

    
Mat comuna opció Matemàtiques I i II 4 4 
Mat modalitat  Química I i II  Dibuix tècnic I i II 4 4 
Mat modalitat  Biologia I i II  Tecnologia industria I i II 4 4 
Modalitat/específiques ❖  4/2+2 4/2+2 
    

 Total 30 30 

 

 

 1r 2n 

❖  

Modalitat/ 

Específiques 

-Física I 

-Ciències de la terra I 

-Economia 

-Francès  

-Estada a l’empresa 

- Física II 

- Ciències de la terra II 

- Història de l’art 

- Psicologia i Sociologia 

 
 

1.6 Modalitat d’humanitats i ciències socials 
 

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat interessat per 

les humanitats (literatura, llengües clàssiques, art…) i les ciències socials i 

econòmiques (matemàtiques aplicades a les ciències socials, geografia, història, 

economia). Inclou tant estudis lingüístics i literaris, com socials, històrics, 

econòmics i empresarials. 

 

La modalitat d’humanitats i ciències socials inclou diversos itineraris, cadascun 

dels quals té característiques pròpies. És per això que, a continuació, es 

mostren exemples d’algunes possibles combinacions de matèries de modalitat:  

 

− Itinerari humanisticolingüístic: llatí, història de l’art, literatura catalana, 

literatura castellana, literatura universal…  
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− Itinerari de ciències socials: matemàtiques aplicades a les ciències socials, 

història del món contemporani, geografia, història de l’art, … 

 

− Itinerari de ciències econòmiques: matemàtiques aplicades a les ciències 

socials, economia, economia de l’empresa, geografia… 

 

 

 Humanitats i ciències socials 1r 2n 

    
Mat comuna opció Matemàtiques aplicades CS I i II / Llatí I i II 4 4 
Mat modalitat Ha. Món contemporània 4 - 
Mat modalitat Economia Empresa I  Literatura Universal 4 - 
Mat modalitat Economia Empresa II Literatura castellana - 4 
Mat modalitat Geografia  Literatura catalana - 4 
Modalitat/específiques ❖  4/2+2 4/2+2 

    

 Total 30 30 

 

 

 1r 2n 

❖  

Modalitat/ 

Específiques 

-Física I 

-Ciències de la terra I 

-Economia 

-Francès  

-Estada a l’empresa 

- Física II 

- Ciències de la terra II 

- Història de l’art 

- Psicologia i Sociologia 

1.7 I després 
 

Amb el títol de batxillerat es pot accedir: 

• a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés), 

• a 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), 

• a 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), 

• als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica 

d'accés)  

• al món laboral. 


