
BATXILLERAT A 

L’INSTITUT 

SALVADOR 

VILASECA 



EN QUIN PUNT 

ESTEM? 

Ensenyament 

secundari 

obligatori (ESO) 

Ensenyaments 

post- obligatoris 

(Batxillerat i 

CFGM) 



TOCA PRENDRE UNA DECISIÓ IMPORTANT 

 És normal sentir incertesa 

i tenir dubtes. 

 Cal pensar en el que ens 

agradaria fer en un futur 

proper 

No sempre es tenen clars 

els estudis posteriors 

 

 



BATXILLERAT A L’INSTITUT 

SALVADOR VILASECA 

  Al nostre institut es combinen: 

tradició, qualitat educativa i bones 

relacions personals 
 



AL NOSTRE 

INSTITUT… 

 Tenim una llarga tradició en 
els estudis de Batxillerat i 
per això som un centre de 
referència a Reus.  

 Fem una bona orientació 
acadèmica i tenim bons 
resultats al final del 
Batxillerat i a les PAU. 

 Oferim 2 modalitats de 
Batxillerat en horari diürn i 
nocturn. 

 També oferim la possibilitat 
de fer Batxillerat musical. 

 

 



FEM SUPORT A 

L’ESTUDI… 

 La matèria d’Anglès està 

desdoblada en tots els cursos 

de 1r de curs i a 2n curs 

disminuïm la ràtio a les 

classes. 

 A les matèries de català i 

castellà hi ha una hora de 

desdoblament tant a1r com a 

2n curs. 

 A Biologia i Química hi ha 

una hora de desdoblament 

setmanal per fer pràctiques al 

laboratori. 



L’ACCIÓ TUTORIAL  

 L’orientació a càrrec dels tutors/es i la 
comunicació amb la família segueix sent un 
element clau al Batxillerat.  

 Tenim una plataforma educativa (IEDUCA) on 
registrem les faltes d'assistència, retards i 
incidències. 

 

 

 

 Comptem amb un servei de reutilització de llibres 
de text a càrrec de IDDINK. 

 

 

 

 



.... 

 

 

 Incorporant noves tecnologies a 

les activitats d’aprenentatge com 

aules virtuals (google classrooms) 

a les que es pot accedir des de 

portàtils, tablets i mòbils. 

 

 

Som un centre innovador...  



L’EDUCACIÓ FÍSICA A 1R DE BATXILLERAT 

 És una matèria de dues hores 

que es concentren al final d’un 

matí. 

 Utilitzem les instal.lacions del 

pavelló olímpic de Reus. 



CUIDEM LES RELACIONS PERSONALS I LES PERSONES..... 

 

Visita a la Facultat de Química de la URV  



US OFERIM... 

 Horari intensiu de 8:30 a 
15 h. 

 Sortides didàctiques 
(Facultats de la URV, 
indústria química, «Cau 
Ferrat» (Sitges), CN de 
Vandellòs, Saló de 
l’Ensenyament….) 

 El treball de recerca de 2n 
de Batxillerat s’inicia al 2n 
trimestre de 1r curs. 

 Setmana d’exàmens sense 
classes 

 Sortir fora del centre a 
l’hora de l’esbarjo. 

 

 

 



I TAMBÉ COMPTEM AMB ...... 

 Sortides de convivència per 
fomentar la cohesió de grup 
(BCN, Cantabria, ....). 

 Orientació personalitzada a 
càrrec del tutor/a i el coordinador 
de Batxillerat. 

 Xerrades d’orientació cap els 
estudis superiors 

 Pràctiques d’estada a 
l’empresa a l’estiu de 1r de Batx 

 Ús regulat de telèfons mòbils 

 



I EL VIATGE A 
CANTÀBRIA, BURGOS 
AMB  VISITA A LES 
COVES D’ALTAMIRA I EL 
JACIMENT 
D’ATAPUERCA 

UNA MICA 

D’AVENTURA NO 

ESTÀ DE MÉS.. 



FINAL DE CURS.....  
LA FESTA DE 
GRADUACIÓ DE 2N 
DE BATXILLERAT AL 
CLAUSTRE DE 
L’INSTITUT 

 



PERÒ PARLEM DE L’ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT...... 

 



ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT 

Matèries comunes 

1r curs 2n curs 

Llengua Catalana i literatura  I 

Llengua  Castellana i literatura I 

Anglès  I    

Filosofia i Ciutadania 

Ciències per al Món Contemporani 

Educació Física  

Tutoria 

 

Llengua Catalana i literatura  I 

Llengua  Castellana i literatura I 

Anglès  I    

Història de la filosofia 

Història 

Treball de recerca 

Tutoria 

Modalitats de Batxillerat: 

Ciències i Tecnologia 

Humanitats i Ciències Socials 

Arts 

Diversos 
itineraris 



MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

Itinerari econòmic Itinerari Ciències 

Socials 

Itinerari humanístic 

1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 

Mat CC Socials 

(I) 

Hist món 

contemporani 

Economia 

Eco empresa (I) 

Mat CC Socials 

(II) 

Geografia 

Eco empresa (II) 

Optativa 

Mat CC Socials 

(I) 

Hist món 

contemporani 

Economia/  

     Lit castellana 

Literatura Universal 

 

Mat CC Socials 

(II) 

Història de l’Art 

Geografia /Optativa 

Literatura Catalana 

Llatí (I) 

Hist món 

contemporani 

Literatura 

castellana 

Literatura Universal 

Llatí (II) 

Geografia / 

Optativa 

Literatura catalana 

Història de l’Art 

Matèries obligatòries d’opció 



MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

Itinerari Ciències de la Salut Itinerari Tecnològic 

1r curs 2n curs 1r curs 2n curs 

Matemàtiques (I) 

Física (I)/CC Terra(I) 

Química (I)/ 

Dib Tècnic (I) 

Biologia (I) 

Matemàtiques (II) 

Física (II)/ 

CC Terra(II) /  Optativa 

Química (II)/Dib Tècnic(II) 

Biologia (II) 

 

Matemàtiques (I) 

Física (I) 

Química (I)/ 

Dib Tècnic (I) 

Tecnologia (I) 

 

Matemàtiques (II) 

Física (II)/ Optativa 

Química (II)/Dib Tècnic(II)/ 

 Electrotècnia 

Tecnologia (II) 

 

Matèries obligatòries d’opció 



COM  TRIAR ITINERARI:  L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT  

Podeu consultar les pàg webs: 

«Què i perquè estudiar a les 

universitats catalanes» 

« Informació general sobre les PAU» 

 Informació sobre tots els graus 

de totes les universitats catalanes. 

 Informació sobre notes de tall. 

 Informació sobre ponderacions 

de les matèries a la selectivitat. 
 

 

Selectivitat 

Fase general Fase específica 

Llengua catalana 

Llengua castellana 

Llengua anglesa 

Història de la filosofia /  

      Història 

Matèria obligatòria de 

modalitat 

 

Examen de fins a 3 

matèries de modalitat 

(només comptaran les 2 

millors notes) 



CONVALIDACIONS DE MATÈRIES 

 Els alumnes que fan estudis oficials de 

música i dansa, poden convalidar 

alguna matèria . 

 També hi ha la possibilitat de fer el 

Batxillerat musical cursant la matèria 

de modalitat obligatòria a l’IOC i 

convalidant dos o tres matèries de 

modalitat. 

 



CANVIS DE MODALITAT 

 Fins a mitjans d’octubre es 

poden fer canvis de modalitat i 

d’itinerari. 

 El canvi de modalitat de 

batxillerat també es pot fer de 

1r a 2n de Batxillerat.  En aquest 

cas s’han de cursar un mínim de 

quatre matèries de la nova 

modalitat. 

 



LES MATÈRIES OPTATIVES DE SEGON DE BATXILLERAT 

Matèries optatives 2n Batxillerat 

Itinerari recomanat 

Tècniques de laboratori en ciències 

Psicologia i Sociologia 

Programació 

Francès 

Estada a l’empresa (es fa a l’estiu) 

Literatura art i cinema 

CC Salut 

Social / CC Salut 

Tecnològic 

Tots  

Tots 

Humanístic i Social 



L’ESTADA A L’EMPRESA ÉS UNA OPCIÓ MOLT INTERESSANT 

Es realitza en acabar les classes de 1r de BAT entre juny i tot el juliol. 

Tenim convenis per fer pràctiques d’estada a l’empresa amb l’hospital 

St Joan de Reus, consultes de veterinaris, laboratoris, bufets d’advocats i 

despatxos d’arquitectes,... I moltes altres empreses. 

És una bona oportunitat per entrar en contacte amb el món laboral i 

de vegades permet desenvolupar la part pràctica del treball de recerca 

de 2n de Batxillerat. 



EL TREBALL DE RECERCA ÉS TOT UN REPTE 

Dos premis de la fundació Reddis per 

treball en l’àmbit tecnològic  



I ELS BONS  TREBALLS  TENEN PREMIS 

 

Un reusenc, premiat pel millor treball de recerca 

de la província ( Diari de Tarragona , abril 2019) 

Marc Jardí, estudiant de batxillerat de l’INS Salvador 

Vilseca, obté el primer premi en el certamen Premis 

URV-Fòrum TRiCS als Millors Treballs de Recerca de 

Batxillerat 2019. 

«El tema del meu treball de recerca, relacionat amb els forns 

d’oli de ginebre a Riba-Roja d’Ebre, em va trobar a mi, com 

per casualitat. Mai m’hauria plantejat que em portaria tan 

lluny» 

 



PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 
 
Sol·licitud de preinscripció i presentació de documentació:  

 Del 14 al 21 de maig (ambdós inclosos). 

 Una única sol·licitud per estudi que s’entrega al centre que es tria en 

primera opció. 

 Es poden fer diferents sol·licituds de preinscripció per diferents 

estudis.  

 NOVETAT: La preincripció és telemàtica 

 Matrícula: del 9 al 15 de juliol 

 

 



PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA 

 www.gencat.cat 

 Cercador: Preinscripcions 

 Triar estudis: Batxillerat  

 Sol·licitud de preinscripció 

 Per internet 

 Sol·licitar amb suport informàtic 

 Vés-hi 

 Omplir la sol·licitud 

 Imprimir, signar i presentar el resguard al centre demanat en primera opció (juntament amb la còpia del 
DNI) 

 

http://www.gencat.cat/


CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ 

Calendari de preinscripció 2019-2020  
Batxillerat 

Fases de la preinscripció Dates 

  

Difusió de l'oferta 10 de maig 

    

Presentació de sol·licituds Del 14 al 21 de maig  

Presentació de la documentació Fins al 23 de maig 

Llistes amb el barem provisional 4 de juny 

Reclamacions Del 5 al 12 de juny 

Llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions 17 de juny 

Publicació  oferta definitiva 5 de juliol 

    

Publicació de les llistes d'admesos 8 de juliol 

 Matriculació  

Període de matriculació Del 9  al 15 de juliol 

  

Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents 

dels exàmens de setembre  

Del 6 al 10 de setembre 

HORARI DE SECRETARIA: 

  

De dilluns a divendres: matí de 

10.00h a 13.00h 

Dilluns i dijous: tarda de 17.00h a 

18.00h 



ARA VISITAREM EL CENTRE.. 

 Aula 01:  l’acció tutorial 

 Aula 107:  l’estada a 
l’empresa. 

Visita a les nostres 
intal.lacions: 

 Biblioteca:  mostra de 
Treballs de recerca 2019 

 Laboratoris de Física i 
Química i  de Biologia i 
Geologia. 

 

 



INSTITUT SALVADOR VILASECA SALVADOR VILASECA  
JORNADA DE PORTES OBERTES DEL BATXILLERAT: DIJOUS 2 DE MAIG A LES 17: 00 H (ALUMNES) I 19 H PÚBLIC EN 

GENERAL 


