
BATXILLERAT



Què és el batxillerat?
El batxillerat és una etapa no obligatòria, en la qual l’objectiu és proporcionar la 

formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que  

permetin progressar als nostres alumnes en el seu desenvolupament personal, 

intel·lectual i social per incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

Cursar el batxillerat dona l’oportunitat d’accedir als ensenyaments universitaris 

(graus) superant les PAU (Proves d’Accés a la Universitat) i, també, d’accedir 

directament als cicles formatius de grau superior.

El batxillerat s’organitza en tres modalitats:

● Modalitat de Ciències i Tecnologia

● Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

● Modalitat d’Arts via d’Arts Escèniques, Música i Dansa

Les modalitats del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de 

caràcter específic que orienti en l’àmbit de coneixement escollit, desenvolupi les 

competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis 

posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.



I el batxibac?
• El batxibac suposa per als alumnes fer una immersió en llengua i cultura 

franceses mitjançant l’estudi en profunditat de la llengua, la literatura i 

la història de França. Aquesta doble titulació atorga als estudiants 

l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les 

Llengües.

• Preparació en dos anys per obtenir la doble titulació batxillerat - 

baccalauréat.

• Currículum mixt: matèries pròpies del batxillerat amb grup classe 

(comunes, comunes d’opció, modalitat) i 1/3 del currículum en francès amb 

grup batxibac (llengua francesa, literatura francesa, història de França i 

treball de recerca).

• Prova específica batxibac / PAU (no cal fer fase general).

• Accés directe a les universitats franceses i doble via d’accés a les 

universitats catalanes.

• Nivell mínim en llengua francesa de B1.



Què hem de decidir?
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Humanístic04

En aquest batxillerat potenciaràs l’observació, el 

raonament lògic, l’anàlisi… i podràs accedir a 

estudis superiors relacionats amb Comunicació i 

Periodisme, Història, Antropologia, Humanitats, 

Filologies, Traducció i Interpretació, Dret, 

Educació, Pedagogia, Publicitat i Relacions 

Públiques entre molts altres.

Econòmic i social03

En aquest batxillerat potenciaràs la comunicació i relació 

amb les persones, la memòria, l’observació, la capacitat de 

comprensió i expressió així com la interacció amb el món 

físic. A més, podràs accedir, entre altres, a estudis 

superiors relacionats amb l’Economia, l’Empresa i el 

Màrqueting, el Dret, les Ciències Polítiques i la Jústicia, la 

Criminologia, els Negocis Internacionals i el Turisme, la 

Sociologia o la Pedagogia. 

Tecnològic02
En aquest batxillerat potenciaràs l’observació, 
l’anàlisi, la cerca, el raonament lògic abstracte, … i 
podràs accedir a estudis superiors relacionats amb 
les Noves Tecnologies, així com l’Enginyeria, 
l’Arquitectura i molts altres.

Ciències de la salut01

En aquest batxillerat podràs potenciar el teu 

coneixement sobre les ciències de la salut. Podràs 

accedir a estudis superiors relacionats amb la 

Biologia, Ciències Biomèdiques, Farmàcia, 

Infermeria, Medicina, Nutrició, Odontologia, 

Psicologia, Veterinària i molt més.

Itineraris: quin triar?



CIÈNCIES DE LA 
SALUT

TECNOLÒGIC ECONÒMIC I SOCIAL HUMANÍSTIC

COMUNES CATALÀ  CASTELLÀ  ANGLÈS  FILOSOFIA  EDUCACIÓ FÍSICA  TUTORIA  CIÈNCIES PER AL MON 
CONTEMPORANI  

FRANCÈS  LITERATURA FRANCESA  HISTÒRIA DE FRANÇA

COMUNA D’OPCIÓ Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les 
CCSS

Llatí

MODALITAT Química 
Biologia
Física o Ciències de 
la terra

Química o 
DIbuix tècnic
Tecnologia
Física

Economia i organització 
d’empreses
Economia o Llatí
Història

Grec 
Literatura castellana
Història

COMUNES CATALÀ  CASTELLÀ  ANGLÈS  HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA  TUTORIA  HISTÒRIA   
FRANCÈS  LITERATURA FRANCESA  HISTÒRIA DE FRANÇA

COMUNA D’OPCIÓ Matemàtiques Matemàtiques aplicades a les 
CCSS

Llatí

MODALITAT Química 
Biologia
Física o Ciències de 
la terra

Química o 
DIbuix tècnic
Tecnologia
Física

Economia i organització 
d’empreses
Geografia o Llatí
Literatura catalana

Grec 
Història de l’art
Literatura catalana
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Itineraris: matèries



El treball de recerca
• Tots els alumnes han de fer el treball de recerca. Aquest treball 

ha de contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i 

en aprofundir en un àmbit d’interès.

• L’alumne ha de demostrar autonomia i iniciativa així com 

capacitat de fer recerca, organitzar i presentar un treball 

acadèmic i extreure conclusions sobre un tema del seu interès 

donant-li un enfoc únic i original.

• Es computa entre les matèries de segon curs tot i que a l’institut 

els nostres alumnes comencen el treball a primer de batxillerat i 

l’acaben el primer trimestre de segon de batxillerat. El lliuren a 

finals de setembre i a l’octubre fan l’exposició oral. 

• Cada alumne té un tutor de treball de recerca que el guia en 

l’elaboració i desenvolupament del treball.



La nota de batxillerat
90% matèries + 10% T. de Recerca 

PAU Proves Accés Universitat 
1)Fase General (fins a 10 punts): Matèries 

Comunes + 1 matèria de modalitat 

2)Fase Específica (fins a 4 punts): Dues 

notes de fins a 3 matèries de modalitat 

Voluntàries

Prova externa batxibac 
1. Llengua i Literatura Franceses: exercici escrit 

+ exercici oral.

2. Història d'Espanya i França: exercici escrit.

3. Qualificació global de la prova externa: 

mitjana aritmètica de les qualificacions 

obtingudes en les matèries Llengua i 

Literatura Franceses i Història d'Espanya i 

França.

Les proves d’accés



Accés a la universitat

*Batxibac:

Els alumnes poden tenir 2 notes per 

accedir a la universitat i fer servir la que 

els sigui més avantatjosa en qualsevol 

dels països.

La nota de la part específica de les PAU, 

voluntària, podran sumar-la a qualsevol 

de les 2 notes.

Càlcul de la nota d’accés BATXILLERAT BATXIBAC

Mitjana batxillerat (MB) 90% matèries + 10% TR 90% matèries + 10% TR

Selectivitat (S) Fa mitjana a partir de 4

Prova externa Baccauleréat (P) Fa mitjana a partir de 5

Nota d’accés a la universitat 60% MB + 40% S 70% MB + 30% P



Accés als CFGS
Un cop finalitzat el batxillerat, existeixen dues possibilitats formatives:

● Cicles formatius de grau superior

● Estudis universitaris

L'accés als cicles formatius de grau superior és directe, amb el batxillerat aprovat es pot accedir 

als diferents cicles formatius. Aquests estudis tenen una durada de dos anys acadèmics i són 

estudis molt pràctics, en tots els cicles formatius es realitzen pràctiques en empreses. La titulació 

que s'obté al finalitzar és la de Tècnic/a Superior de la professió que s'ha cursat, és un títol que 

et permet accedir al món laboral, als estudis universitaris o a altres cicles formatius.

En l'admissió als cicles formatius de grau superior per la via del batxillerat tenen prioritat els 

alumnes que han cursat determinades modalitats del batxillerat.

Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que 

han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la 

prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

Des d’un CFGS es pot accedir directament a la universitat a través de la quota general de 

places, igual que des de batxillerat + PAU. Es pot fer, voluntàriament, la fase específica de la 

Selectivitat per millorar la nota. 

http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/fp-gs/documentacio/equivalencies-btx.pdf
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/


Mites i veritats
● El Batxillerat són uns estudis acadèmics que preparen per a 

uns estudis superiors.
● No són estudis obligatoris, tot i que l’assistència sí que ho 

és (i es té en compte a l’avaluació).
● El nivell que es requereix és el mínim necessari per poder 

arribar al nivell exigit a la prova d’accés a la universitat al 
cap de dos anys.

● El batxillerat no és impossible. Què és necessari?
○ Tenir un objectiu
○ Motivació 
○ Capacitat d’esforç, d’organització i de planificació 
○ Maduresa, responsabilitat i autonomia 
○ Demanar dubtes i aprofitar les classes
○ Gestió de la pressió i de l'estrès 
○ En definitiva… posar-hi ganes!
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Preinscripció

Batxillerat i CFGM

del 14 al 24 al maig

Batxibac 

del 2 al 6 de maig
NOVETAT! La preinscripció serà electrònica o en suport informàtic.

En cas de dificultats per a fer-ho des de casa es podrà realitzar el tràmit mitjançant els ordinadors del 

centre, dins del període de preinscripció.

Secretaria
Dilluns a divendres 8.30 h a 15.30 h

Dilluns i dijous 8.30 h a 19 h
972884642

iespereborrellpuigcerda@xtec.cat

Gràcies!


