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MODALITATS DE BATXILLERAT

�Ciències i tecnologia

�Humanitats i ciències socials

�Arts�Arts

La modalitat d’Art no es cursa a l’Institut Montserrat Roig



ESTRUCTURA BATXILLERAT

Les matèries del  Batxillerat es classifiquen en:

�Matèries comunes

�Matèries comunes d’opció

Matèries de modalitat�Matèries de modalitat

�Matèries específiques



ESTRUCTURA BATXILLERAT



MATÈRIES COMUNES D’OPCIÓ

L’alumne/a ha de cursar obligatòriament la matèria comuna d’opció
de la modalitat de Batxillerat triada.



MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA
MATÈRIES DE MODALITAT



MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MATÈRIES DE MODALITAT



MODALITAT ARTS
MATÈRIES DE MODALITAT



MATÈRIES ESPECÍFIQUES



CONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS L’ALUMNES
L’alumne tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció

corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que 

cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre 

presenta per al conjunt de l’etapa i l’orientació acadèmica rebuda

del centre.

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.

Per als alumnes que cursin, a part de les dues matèries

mínimes, una tercera de modalitat, aquesta matèria tindrà

caràcter d’específica, també per a aquells casos em què calgui

aplicar el règim establert de convalidacions o exempcions.



Per poder impartir les matèries de modalitat i 

específiques que ofereix el centre, cal un mínim de deu 

alumnes. Queden excloses d’aquesta limitació les 

matèries comunes d’opció, el grec i la segona llengua 

estrangera per donar continuïtat al projecte lingüístic

CONFIGURACIÓ DEL CURRÍCULUM DELS L’ALUMNES

estrangera per donar continuïtat al projecte lingüístic

iniciat a l’ESO. Per a la resta de matèries que no arribin 

al mínim de deu alumnes, el centre els pot adreçar a 

cursar-les a través de l’IOC.



MATÈRIES QUE ES PODEN CURSAR A L’IOC

Els alumnes matriculats en centres ordinaris poden 

cursar alguna matèria de modalitat específica a través 

del batxillerat a distància, si per raons organitzatives

l’alumne no pot cursar-les en el seu centre ordinari, ambl’alumne no pot cursar-les en el seu centre ordinari, amb

un màxim de dues matèries per alumne i curs.




