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1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA 

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat. 

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema               
educatiu inclusiu. 

Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els               
documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del            
batxillerat. 

Ordre ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008. 

2. EL BATXILLERAT 

El batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar              
a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin             
progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l'educació                 
superior. 

D'acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, el batxillerat s'organitza en diferents modalitats,                 
amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. 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, que es poden cursar després del batxillerat i han               
estat establerts a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l'alumnat, una                 
adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada per seguir             
estudis posteriors o incorporar-se al món laboral. 

Els objectius del batxillerat, així com les competències, es defineixen per al conjunt de l'etapa. En                
cada matèria es descriuen les competències pròpies que cal assolir, així com la contribució que fa a                 
l'assoliment de les competències generals del batxillerat, els seus objectius, els continguts i els              
criteris d'avaluació. 

Des del seu vessant preparatori, el batxillerat ha de procurar l'adquisició de les tècniques i els                
procediments cognoscitius necessaris per poder-se adaptar adequadament a l'inici d'estudis          
posteriors. Aquesta funció propedèutica no s'ha d'interpretar en el sentit que l'alumnat hagi             
d'adquirir uns coneixements que corresponen a estudis posteriors. D'altra banda, cal que la             
profunditat i l'especificitat d'aquesta preparació vagin acompanyades d'una visió global i           
contextualitzada del saber. 

En l'aspecte orientador, el batxillerat ha de facilitar recursos perquè l'alumnat canalitzi les seves              
preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l'orientació adequada. Des              
d'aquest punt de vista, les activitats de tutoria, l'opcionalitat curricular, el treball de recerca,              
l'estada a l'empresa, etc., poden interpretar-se com a recursos que, amb independència de             
l'especialitat cursada, serveixen a aquesta funció orientadora. 
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3. OBJECTIUS GENERALS DEL BATXILLERAT 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permetin: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica             
responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de l'Estatut d'autonomia de             
Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, que fomenti la corresponsabilitat en              
la construcció d'una societat justa i equitativa i afavoreixi la sostenibilitat. 

b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d'una manera responsable i              
autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes             
personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar               
críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les              
persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a              
l'aprofitament eficaç de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana. 

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s'hi amb fluïdesa i             
correcció. 

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents            
històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el               
desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques            
pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes            
científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el                 
canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi                 
ambient. 

k) Refermar l'esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en           
equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de               
formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l'educació física i l'esport per afavorir el desenvolupament personal i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària. 

 

 

 

  

 
Projecte curricular Batxillerat (PCC BAT) PE1 Determinar l’estratègia del centre 
Elaborat: Directora Revisat: Equip directiu Aprovat: Consell Escolar Pàgina 5 de 10 

 



 

4. DISTRIBUCIÓ CURRICULAR INSTITUT RIBOT I SERRA 

 

Matèries comunes 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Llengua catalana 2 Llengua catalana 2 

Llengua castellana 2 Llengua castellana 2 

Llengua estrangera (anglès) 3 Llengua estrangera (anglès) 3 

Filosofia 2 Història de la filosofia 3 

Educació física 2 Història 3 

Ciències per al món contemporani 2 Tutoria  1 

Tutoria 1 Treball de recerca - 

Total hores setmanals 14 Total hores setmanals 14 

 

Matèries d’opció, de modalitat i específiques 

Modalitat: Ciències Socials 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Matemàtiques aplicades CS I 
(matèria comuna d’opció) 

4 Matemàtiques aplicades CS II 
(matèria comuna d’opció) 

4 

Història del món contemporani 
(matèria de modalitat) 

4 Geografia 
(matèria de modalitat) 

4 

Literatura castellana 
(matèria de modalitat) 

4 Història de l’art 
(matèria de modalitat) 

4 

Llengua catalana i literatura I 
(matèria específica) 

2 Llengua catalana i literatura II 
(matèria específica) 

2 

Francès I 
(matèria específica) 

2 Francès II 
(matèria específica) 

2 

Total hores setmanals 16 Total hores setmanals 16 

 

Modalitat: Ciències i tecnologia 

1r Batxillerat  

Matemàtiques I 
(matèria comuna d’opció) 

4 Matemàtiques II 
(matèria comuna d’opció) 

4 

Física I 
(matèria de modalitat) 

4 Física II 
(matèria de modalitat) 

4 

Química I 
(matèria de modalitat) 

4 Química II 
(matèria de modalitat) 

4 

Biologia I 
(matèria modalitat) 

Tecnologia industrial I 
(matèria modalitat) 

4 
Biologia II  
(matèria modalitat)  

Tecnologia industrial  
II 
(matèria modalitat)  

4 

Total hores setmanals 16 Total hores setmanals 16 
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Canvi de modalitat 
 
Durant el primer mes de classe, l’alumnat de primer pot sol·licitar adscriure’s a una modalitat               
diferent de la que havia triat inicialment. En el cas que el director o directora del centre n’aprovi el                   
canvi, s’ha de considerar a tots els efectes, que l’alumne/a ha cursat des del principi la nova                 
modalitat. 

5. L’AVALUACIÓ AL BATXILLERAT  

Criteris generals 

Els objectius i les competències generals i específiques donen les pautes que han de regular els                
processos d’avaluació. Aquests objectius i competències han d’estar recollits a les programacions            
didàctiques, han de donar significació a les diferents estratègies d’avaluació que s’hi detallin i han               
de constituir el referent constant de totes les accions formatives. 

L’avaluació ha de ser contínua, a fi de constatar els avenços i detectar les dificultats, esbrinar-ne les                 
causes i prendre les mesures necessàries per tal que l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu                
procés d’aprenentatge. S’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada              
alumne al llarg del seu procés formatiu. 

En qualsevol moment del curs, quan l’avaluació palesi que alguns alumnes tenen dificultats amb el               
seu aprenentatge, el professorat ha d’establir la realització d’activitats de recuperació. En les actes              
de les sessions d’avaluació que es facin al llarg del curs hi haurà d’haver constància dels resultats                 
obtinguts per l’alumnat en les activitats de recuperació esmentades. 

L’avaluació ha de ser diferenciada per a cadascuna de les matèries del currículum. Els referents per                
a l’avaluació de les matèries seran els criteris d’avaluació. Així mateix, cal prendre en consideració               
els diferents elements del currículum i el treball fet a classe, així com l’interès i l’esforç demostrat                 
per l’alumnat. 

L’avaluació també ha de ser global, és a dir, a les sessions d’avaluació es considera la situació de                  
cada alumne/a en cada matèria particular i la seva evolució de conjunt. 

L’avaluació és en si mateixa formativa, i regula i orienta el procés educatiu. La informació que                
proporciona ha de permetre millorar els aprenentatges de l’alumnat i els processos d’ensenyament             
emprats i la pràctica docent.  

En el cas de les matèries de l’àmbit de llengües, la qualificació de l’expressió oral haurà de                 
representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada matèria. També cal potenciar la                 
producció de textos creatius de tot tipus (descripcions, argumentacions, valoracions, etc.) i            
l’avaluació d’aquests escrits ha de representar com a mínim el 25% de la qualificació final de cada                 
matèria d’aquest àmbit.  

Les programacions de cada matèria han d’incloure els criteris d’avaluació i les activitats d’avaluació              
i de recuperació previstes. 

Els centres educatius han de fer públics els criteris d’avaluació. L’alumnat i els pares, mares o tutors                 
legals, quan aquest sigui menor d’edat, han d’estar informats des del començament del curs              
d’aquests criteris. Aquesta informació, que s’ha de lliurar de manera individualitzada i per escrit, ha               
de permetre el compromís de l’alumne o alumna i de la família en el procés d’aprenentatge. 
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Sessions d’avaluació 

La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, presidida i coordinada pel professor o               
professora que exerceix la tutoria, amb la finalitat d’intercanviar informació i adoptar decisions             
sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. A la decisió sobre l’avaluació de cada alumne/a hi ha                
d’intervenir el professorat de les matèries que hagi cursat l’alumne. 

Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del professorat del               
procés d’ensenyament cal fer almenys una sessió d’avaluació trimestral. 

El tutor/a ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup d’alumnes, estendre acta                
del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, fer-ne el seguiment i responsabilitzar-se             
de donar la informació adequada, no només a l’alumnat, sinó també als seus pares, mares o                
representants legals, en el cas que siguin menors d’edat. El vot del tutor/a és diriment en cas                 
d’empat. 

Avaluació final de curs  

El professor/a de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne/a n’ha superat els                 
objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació. 

Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques            
de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb qualificació igual o               
superior a cinc.  

En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l'alumnat que tingui cursada i no                  
superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. 

A fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre, a la                 
sessió d’avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb veu i sense vot, un membre de                   
l’equip directiu. 

En la sessió d'avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s'adopten les decisions sobre el                
pas de curs i, si escau, d'obtenció del títol de batxiller per a l'alumnat que compleixi els requisits                  
corresponents.  

En el cas de l'alumnat que tingui matèries pendents després de la sessió d'avaluació final ordinària,                
la decisió definitiva sobre la qualificació d'aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o                 
la superació de l'etapa d'aquest alumnat, queda pendent de la realització de les proves              
extraordinàries i de la posterior avaluació final extraordinària 

Proves extraordinàries 

Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de                
recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en               
l’avaluació final.  

Les proves es realitzaran durant el mes de setembre per a l’alumnat de 1r de batxillerat i a finals de                    
juny per al de 2n. 

Els resultats de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant qualificacions numèriques           
de zero a deu sense decimals, o amb la menció “no presentat” (NP), quan calgui. Es consideren no                  
superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat. 

Després de les proves extraordinàries tindrà lloc una nova sessió d’avaluació final extraordinària. En              
aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre les decisions             
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definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries. 

Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica                   
modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres               
presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent                 
haurà d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’haurà de fer constar en l’acta                
d’avaluació. 

La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries. 

Pas de curs  

L’alumnat passarà al segon curs quan hagi superat totes les matèries cursades o no tingui               
superades dues matèries com a màxim.  

L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular de les                 
matèries pendents del curs anterior. El centre organitzarà les consegüents activitats de recuperació             
i l’avaluació de les matèries pendents.  

L’alumnat pot romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.  

L’alumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més en el primer curs i l’ha de cursar                     
novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.  

En cas de rebre avaluació negativa en tres o quatre matèries a primer curs, es podrà optar per:  

a) Matricular-se a primer curs renunciant a totes les qualificacions obtingudes el curs anterior. 
b) Matricular-se només de les matèries de primer amb avaluació negativa i complementar            

voluntàriament el seu horari, en funció de les disponibilitats del centre, amb aquelles matèries              
que la direcció consideri més adequades per a la seva formació. En aquest cas, el centre ha de                  
formalitzar un pla individual que justifiqui aquesta mesura. 

L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui avaluació negativa en algunes matèries es pot               
matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. 

L'alumnat que en finalitzar el segon curs obtingui avaluació negativa en algunes matèries al final del                
segon curs, podrà optar també per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho                   
sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació              
de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les possibles               
matèries pendents de primer curs que l'alumne/a hagués superat en cursar el segon curs i el treball                 
de recerca. 

L'anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable i es pot sol·licitar no                
més tard de la finalització del primer trimestre del curs. 

Obtenció títol de batxiller 

L’alumnat que superi totes les matèries de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats rebrà el                
títol de batxiller. 

Càlcul de la qualificació mitjana 

A l’alumnat que hagi superat el batxillerat, se li ha de calcular la qualificació mitjana. 

Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat s’ha de calcular la mitjana aritmètica de les               
qualificacions de les matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca. Si QT és la qualificació                
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del treball de recerca, la qualificació mitjana de batxillerat es calcula de la manera següent:               
Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 · M + 0,1· QT 
Aquesta qualificació s’ha de consignar amb dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes siguin iguals o               
superiors a 5, cal arrodonir per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o inferiors a 4, cal arrodonir                  
per defecte. 

A l’alumnat que obtingui una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9, se’l pot                
consignar la menció de matrícula d’honor. Se’n pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra,                 
si en resulta una fracció sobrant, sobre el total d’alumnes avaluats de segon curs.  
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