
Batxillerat a l’institut Salvador Vilaseca



En quin punt 
estem?

Ensenyament 

secundari 

obligatori 

(ESO)

Ensenyaments 

post  

obligatori: 

Batxillerat 



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: Qualitat i bones 

pràctiques educatives, tradició 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 en la graduació 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…

Recursos 
educatius 
• 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....



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….)



Us oferim …

• 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 Batxillerat.

• 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 web:

«Què i perquè estudiar a les 

universitats catalanes»

Universitat.gencat.cat

➢ 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)

https://blocs.xtec.cat/batxbloc/orientacio-universitaria/pagina-web-del-departament-densenyament-que-i-per-que-estudiar-a-les-universitats-catalanes/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici


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

• S’inicia al 2n trimestre de 1r de 
Batxillerat.

• Els alumnes busquen un tema 
d'interès i fan una petita recerca 
amb el seguiment d’un tutor/a.

• Es poden aprofitar les pràctiques 
de la matèria Estada a l’empresa

• Es lliura a l’inici del segon 
trimestre de 2n de Batxillerat.

• Els alumnes han de fer una 
presentació oral del seu TdR



I els bons  treballs  tenen Premis

«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»

«Sóc al·lèrgica a l’ou i volia esbrinar si era possible fer un tipus 
de salsa, que podríem anomenar “maionesa”, en la l’ou fos 
substituït per altres components. Vaig orientar el meu treball de 
recerca a fer maioneses sense ou en les pràctiques d’estada a 
l’empresa. »

Premi URV  - Fòrum TRICS Premi fundació Reddis 2019 

https://agora.xtec.cat/iessalvadorvilaseca/wp-content/uploads/usu1231/2020/02/premi-Reddis.jpg


PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Sol·licitud de preinscripció i presentació de documentació: 

➢ Del 27 de maig al 3 de juny (ambdós inclosos).

➢ Tres suports:

▪ Telemàtic: l’aplicatiu registra totes les dades i les envia al centre. No cal anexar 

documentació.

▪ Informàtic: cal enviar el resguard de la sol.licitud i la documentació escanejada o 

fotografiada al correu del centre secretariacentre@savi.cat

Els reguard i al documentació es pot lliurar al centre presencialment del 1 al 3 de juny amb 

requisit de cita prèvia.

Telèfon informatiu i per demanar cita prèvia: 667020933

➢ Matrícula: del 8 al 14 de juliol

mailto:secretariacentre@savi.cat


Informació i tràmits telemàtics:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preins
cripcio/estudis/batxillerat/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/


Us esperem a Batxillerat el curs vinent 


