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Itineraris formatius Batxillerat
El batxillerat consta de dos cursos i s’organitza en tres modalitats:

• Ciències i tecnologia: s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les
matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels
processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la
producció de béns i serveis.

• Humanitats i ciències socials: s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els
estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials,
jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les
relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

• Arts: s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la
sensibilitat, l’expressió i la creativitat; relacionats amb l’entorn del món audiovisual, les arts
gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts
escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social..
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Matèries comunes
Matèria i hores setmana 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2

Llengua castellana i literatura 2 2

Llengua estrangera (anglès) 3 3

Filosofia 2

Ciències pel món contemporani 2

Educació física 2

Història de la filosofia 3

Història 3

Tutoria 1 1

Treball de recerca

Total hores setmana 14 14
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Matèria comuna d’opció (obligatòria)

MODALITAT DE BATXILLERAT MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

Ciències i Tecnologia Matemàtiques

Humanitats i C. Socials (Humanitats) Llatí

Humanitats i C. Socials (C. Socials) Matemàtiques aplicades a les ciències
socials

6



Matèries de modalitat
Científic (C)– Tecnològic (T) 1r Batx.

Física I (C-T)

Biologia I (C)
Tecnologia industrial I (T)

Química I (C)
Dibuix Tècnic I (T)

Humanístic – Social 1r Batx.

Economia
Economia de l’empresa I

Literatura Castellana

Història del món contemporani

Científic (C) – Tecnològic (T) 2n Batx.

FísicaI II (C-T)

Biologia II (C)
Tecnologia industrial II (T)

Química II (C)
Dibuix Tècnic II (T)

Humanístic – Social 2n Batx.

Geografia
Economia de l’empresa II

Literatura Catalana

Història de l’Art
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*En el cas que un alumne vulgui fer una matèria no inclosa en l’oferta del centre, la pot cursar a l’IOC (institut
Obert de Catalyunya)



Batxillerat lingüístic
1. Es pot fer des de qualsevol dels itineraris.
2. Una de les matèries optatives es canvia per fer una
segona llengua estrangera (no anglès) que es cursa
a l’EOI Drassanes.
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Ponderacions PAU
Per trobar informació sobre la ponderació de les matèries
per accedir als diferents graus universitaris:

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admi
ssio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf
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http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf


Ofertes formatives Universitats
• https://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/estudis/oferta_formativa/gr

aus/index.html
• https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-

1345661751752.html
• https://www.upf.edu/web/graus
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Més informació del nostre institut...

1. Quins batxillerats es poden fer a l'institut Verdaguer?
Es poden cursar tots els batxillerats tret de l'artístic

2. Horari:
El nostre horari és de 8 a 14:45h de dilluns a divendres.
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3. Quin són els fonaments del projecte educatiu?
A l'institut Verdaguer volem que els aprenentatges siguin significatius i situats en 
un context real sempre que sigui possible.

Les bases de la nostra actuació educativa es centren en:

Ø Foment del treball experimental, dels valors, l'esperit crític i l'autonomia 
personal.

Ø Foment dels aprenentatges col·laboratius i entre iguals.
Ø Foment del treball globalitzat i per reptes intermatèries.
Ø Foment del treball en grups reduïts.
Ø Foment de competència lingüística (opció d'estudiar el batxillerat 

lingüístic, mitjançant acord amb les EOI).
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4. Acompanyament de l'alumnat:
Disposem de servei d'orientació acadèmica i professional. Participem al projecte 
Horitzó, que portem a terme juntament la UPF d'acompanyament cap al món 
universitari

5. Sortides complementàries:
Per a l'alumnat de tot el Batxillerat: camp d'aprenentatge a Boí on es realitzen 
tallers de geologia, física i química, estudis geogràfics de la zona i història de l'art.
Per a l'alumnat de Batxillerat humanístic i social: sortida literària a Madrid i Toledo.
A més, amb l'objectiu de posar en context real els aprenentatges, es realitzen 
sortides complementàries en totes les matèries.
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6. Simulacre de les PAU:
Tots sabem que les proves d'accés a la universitat
són un dels grans reptes dels estudiants. A l'institut
en fem un simulacre per a familiaritzar-se amb el
tipus de prova..

7. Esportistes d'alt nivell:
D'entre el nostre alumnat comptem amb esportistes d'alt rendiment, a qui 
adaptem la jornada lectiva als seus calendaris de competicions i entrenament.
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9. Més informació a...
Podeu consultar el nostre projecte educatiu, les darreres notícies i 
activitats al web del centre:  www.institutverdaguer.cat

@institutverdaguer

8. Col·laboració amb entitats:
Treballem amb universitats i entitats de
l'entorn (UB; UAB, UPF, Parc de Salut Mar) per
a la realització dels treballs de recerca i
complement dels continguts del currículum.
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