
 maig 2020 

Ensenyaments postobligatoris 

El Batxillerat 
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Ordre del dia 

1) El sistema educatiu 

2) Què promovem al Batxillerat 

3) Acció tutorial 

4) Estructura i organització:  Matèries, itineraris i oferta. 

5) Informació de selectivitat 

6) Resultats educatius 

7) Preinscripció i matrícula de Batxillerat 



3 

El sistema educatiu 

Esquema 



4 

El sistema educatiu 

 Ensenyaments reglats 

 Batxillerat (cal tenir el Graduat ESO) 

 Cicles formatius de grau mitjà 

 Altres estudis no reglats 

 

 

El centre ofereix únicament el Batxillerat com ensenyament postobligatori 

Ensenyaments postobligatoris 
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Estructura i organització Marc horari    

 Marc horari de l’alumnat  

 De 8:00 a 14:30 

 6 hores lectives diàries (30 setmanals) 

 Dos esbarjos (de 10:00 a 10:20 i de 12:20 a 12:30) 

 

 En cap cas els alumnes podran sortir de l'institut durant l'horari lectiu. 

Per poder-ho fer caldrà portar una autorització per escrit signada pels 

pares o tutors. 

 

 Els alumnes de batxillerat podran sortir de l'institut durant el temps del 

primer esbarjo, exclusivament. 
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Estructura i organització Avaluació 

 Els alumnes s’avaluen trimestralment (més una preavaluació a mitjans 

del 1r trimestre). 

 Les matèries es qualifiquen del 0 al 10.     

 Els alumnes que no hagin superat alguna matèria en l’avaluació final 

contínua de juny realitzaran activitats extraordinàries d’avaluació per 

aprovar-les (exàmens de setembre). 

 Es pot cursar segon curs amb dues matèries pendents com a màxim 

que caldrà aprovar al llarg del nou curs. 

 Les recuperacions de matèries pendents es realitzaran un dilluns per la 

tarda durant els mesos de gener i abril generalment (quan estiguin a 2n 

de batxillerat). 
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Què promovem al Batxillerat? 

Objectius del Batxillerat 

 Formació acadèmica i personal  

 Accés a la universitat 

 Accés a cicles formatius de grau superior 
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Què promovem al Batxillerat? 

Eixos d’actuació 

Valors 
perquè l’objectiu final és la formació integral 

de les  persones i futurs ciutadans. 

Innovació 
perquè les noves tecnologies han d’estar al 

servei de l’aprenentatge i l’èxit educatiu. 

Creativitat 

perquè el treball a l’aula ha de ser 

significatiu i connectat amb contextos reals 

d’aprenentatge, més enllà del coneixement 

reproductiu. 

Excel·lència 
perquè la qualitat educativa a tots els nivells 

fomenta l’èxit i el creixement personal. 
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Què promovem al Batxillerat? 
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Què triar? Com triar? I si canvio de parer? 

Acció tutorial 

 Orientació personal:  

 Interessos 

 Aptitud 

 Informació sobre àmbits generals i les seves possibilitats 

 Tenir consciència de la diversitat d’itineraris, tots ells enriquidors 

 Conèixer les condicions d’accés 
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Acció tutorial – Orientació 

 Observació individual dels tutors. 

 Acompanyament de l’alumnat. 

 

 Presentació de les matèries optatives de batxillerat. 

 

 Explicació de l’estructura i organització del batxillerat. 
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Acció tutorial – Orientació 

 Punts d’informació personalitzada. Entitat Educaweb. 

 

 Un portal: Web d’educació superior a Catalunya. 

www.unportal.net 

 

 Usuari: ivil@unportal.cat 

http://www.unportal.net/
mailto:ivil@unportal.cat
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Estructura i organització Modalitats de Batxillerat 

 Ciència i tecnologia  

 Humanitats i ciències socials 

 Arts  

  via d’arts plàstiques 

  via d’arts escèniques 

 

El centre imparteix Batxillerat en les modalitats de Ciència i tecnologia 

i en Humanitats i ciències socials 
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Tipus de Matèria 1r (h/set.) 2n (h/set.) 

Matèries comunes 14 14 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèries de modalitat 8 8 

Matèria de modalitat o específica 4 4 

Treball de recerca fora de l’horari lectiu 

 

Estructura i organització Matèries de Batxillerat 
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Matèries comunes 

Matèria 1r (h/set.) 2n (h/set.) 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2 2 

Llengua estrangera: Anglès 3 3 

Filosofia 2 3 

Història 3 

Cultura científica 2 

Educació Física  2 

Tutoria 1 1 

 

Estructura i organització 
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Matèria comuna d’opció  

Modalitat de Batxillerat Matèria 

Ciència i tecnologia Matemàtiques I i II 

Humanitats i 

ciències socials 

Humanitats Llatí I i II  

Ciències Socials Matemàtiques aplicades CS I i II 

 

Estructura i organització 
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Matèries de modalitat 

Matemàtiques I i II 

Biologia I i II 

Ciències de la Terra I i II 

Física I i II 

Química I i II 

Dibuix tècnic I i II 

Tecnologia industrial I i II 

Electrotècnia 

Modalitat de Ciència i tecnologia 

 

Estructura i organització 
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Matèries de modalitat 

Economia d’Empresa I i II 

Economia (1r) 

Llatí I i II 

Grec I i II 

Història del món contemporani (1r) 

Literatura catalana 

Literatura castellana 

Literatura universal (1r) 

Geografia (2n) 

Història de l’art (2n) 

Llatí I i II (*) 

Matemàtiques aplicades CS I i II (*) 

Modalitat d’Humanitats i ciències socials 

 

Estructura i organització 
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Estructura i organització Itineraris de Batxillerat 

 El conjunt de matèries de modalitat escollides per l’alumnat determina 

la part diversificada del seu currículum o ITINERARI 

 El centre oferta un seguit d’itineraris que segueixen els següents 

criteris: 

 Coherència amb una o més modalitats 

 Coherència amb una o més vies d’accés a la universitat 

 Coherència acadèmica 
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 Branques de coneixement:  

 Ciències 

 Ciències de la salut 

 Enginyeria i Arquitectura 

Itinerari CI 

1r  2n 

MA1 MA2 

BG1 BG2 

QI1 QI2 

FS1 

TM1 

EO1 

SL 

FS2 

TM2 

EO2 

CA 

Itinerari TE 

1r  2n 

MA1 MA2 

FS1 FS2 

DT1 

QI1 

DT2 

QI2 

TI11 

EO1 

SL 

TI2 / ET 

EO2 

CA 

Itineraris de Ciència i tecnologia 

 

Estructura i organització 
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 Branques de coneixement: 

 Arts i humanitats 

 Ciències socials i jurídiques 

Itinerari HU 

1r  2n 

LA1 LA2 

HM HA 

AS AT 

GR1 

EC 

EO1 

SL 

GR2 

GG 

EO2 

CA 

Itinerari CS01 

1r  2n 

MS1 

MA1 

MS2 

MA2 

EO1 EO2 

LA1 

HM 

AS 

EC 

SL 

LA2 

HA 

AT 

GG 

CA 

Itinerari d’Humanitats i ciències socials 

 

Estructura i organització 
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 L’oferta en matèries específiques és: 

 Les matèries de modalitat 

 Alemany a 1r 

 Cultura audiovisual a 2n 

 Estada a l’empresa  

 Estem oberts a propostes d’itineraris mixtes sempre que hi hagi: 

 Compliment de la normativa 

 Coherència de la proposta 

 Possibilitat organitzativa 

 Si alguna matèria no arribés al nombre mínim de sol·licituds 

(10), s’hauran de canviar per una altra 

 Els itineraris es faran sempre que els recursos ho facin possible 

Altres consideracions dels itineraris de Batxillerat 

 

Estructura i organització Itineraris de Batxillerat 
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 Canvis d’itinerari i modalitat: 

 Cal estudiar cada cas concret 

 Termini legal: un mes des de l’inici de curs 

Altres consideracions dels itineraris de Batxillerat 

 

Estructura i organització Itineraris de Batxillerat 



24 

Estructura i organització 

 Batxillerat 

 Representació teatral de les lectures 

 Ruta literària medieval a Barcelona 

 Borsa de Barcelona 

 Taller de maquetisme a la Pedrera 

 Parc de recerca Biomèdic 

 Camp d’aprenentatge de Barruera 

 Viatge a Itàlia a 1r de Batxillerat 

Algunes sortides i activitats complementàries 



25 

Informació de Selectivitat 

 La prova d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau 

s'estructura en dues fases: fase general i fase específica. 

 Fase general, consta dels següents exercicis:  

 Llengua catalana i literatura 

 Llengua castellana i literatura 

 Llengua estrangera 

 Història 

 La matèria comuna de modalitat (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades CS, Llatí) 

 Fase específica: 

 Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de 

modalitat de batxillerat (3 com a màxim). De les quals es tindran en 

compte, les dues millors notes, ponderades depenent del grau al que 

s’accedeix. 
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Informació de Selectivitat 

 Anualment se celebraran dues convocatòries  (juny i setembre) i 

els estudiants poden presentar en successives convocatòries 

per millorar la qualificació de la fase general complerta o de 

qualsevol de les matèries de la fase específica.  

 

 La superació de la fase general té validesa infinita i la 

qualificació de les matèries de la fase específica tenen validesa 

durant els dos anys següents a la superació de la prova.   
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Informació de Selectivitat 

 Qualificació de la fase general:   

 La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les 

qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10. 

 Qualificació de la fase específica:   

 Cadascuna de les matèries de les que s'examini l'estudiant en aquesta fase 

es qualificarà de 0 a 10 punts, amb dues xifres decimals. Es considerarà 

superada la matèria quan s'obtingui una qualificació igual o superior a 5. 

 

Nota d'admissió = 0.6 · NMB + 0.4 · QFG + a · M1 + b · M2 

 
NMB: Nota mitjana del Batxillerat (de totes les matèries de 1r i 2n de batxillerat) 

QFG: Qualificació fase general 

M1, M2: a, b: paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica 
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Informació de Selectivitat 

 universitats.gencat.cat 

Taules de ponderació 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Informació de Selectivitat Notes de tall 

 universitats.gencat.cat 

https://accesuniversitat.gencat.cat/
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Informació de Selectivitat Exemple 



31 

Resultats educatius 

Proves d’accés a la Universitat 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Aprovats del Vilatzara 100% 93% 96% 97% 

Nota màxima 9,35 9,70 9,00 9,30 
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Graduació 2n de Batxillerat 

Vilatzara Catalunya
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

 Graduat en educació secundària obligatòria (GESO) 

 Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle 

formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la 

convalidació de matèries optatives i del treball de recerca) 

 Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat 

homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació 

s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta 

encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció 

condicional en centres educatius". 

Requisits d’accés 
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

 Normativa de preinscripció i matrícula PEL CURS 2019/2020:  

 Llei 12/2009, del 10 de juliol 

 Decret 75/2007, de 27 de març 

 Resolució EDU/576/2019, de 28 de febrer 

 L’alumnat de 4t d’ESO del centre que promocioni i obtingui el GESO té 

reserva de plaça per cursar 1r de Batxillerat al mateix centre 

 Per qualsevol altre estudi postobligatri (Cicles formatius i batxillerat 

artístic) no existeix la reserva de plaça 

Normativa i oferta de places 
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

 Per la preinscripció de Batxillerat i cicles formatius la sol·licitud es pot presentar 

al registre electrònic mitjançant un formulari de sol·licitud electrònica, disponible 

al web del departament d’Educació.  

 Per fer la sol·licitud electrònica cal identificar-se amb un certificat digital IdCat (o 

altres) i el número d’identificació de l’alumne/a.  

 

 El departament d’Educació ha de publicar les concrecions de la 

formalització de sol·licituds de preinscripció i matrícula 

 

Formalització de sol·licituds 
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

 Criteris específics de prioritat: 

 Adscripció de centre.  

 Criteris generals de prioritat: 

 Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi 

treballen: 40 punts 

 Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, proximitat del lloc de treball del 

pare o mare, tutor o tutora o de l'alumne si és major d'edat. Cal tenir presents les 

zones d'influència de cada ensenyament: 30 o 20 punts 

 Renda anual de la unitat familiar: 10 punts 

 Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 10 punts 

 Expedient acadèmic: «s'atorguen els punts corresponents a la qualificació mitjana de 

l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne encara els 

està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana 

dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada 

amb dos decimals». 

 Criteris complementaris de prioritat: 

 Família nombrosa o família monoparental: 15 punts 

 

Criteris de prioritat 
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

Calendari 

Fases Dates 

Oferta inicial de places escolars A determinar 

Presentació de sol·licituds de preinscripció A determinar 

Publicació de llistes amb el barem provisional A determinar 

Presentació de reclamacions A determinar 

Publicació de llistes amb el barem definitiu A determinar 

Publicació de llistes ordenades definitives A determinar 

Oferta final de places escolars A determinar 

Publicació de les llistes d’admesos A determinar 
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Preinscripció i matrícula al Batxillerat 

Calendari 

Fases Dates 

Matrícula dels alumnes preinscrits amb plaça 

assignada 
A determinar 

Termini perquè els alumnes de 1r de 

Batxillerat pendents de l'avaluació de 

setembre confirmin la seva continuació al 

centre 

A determinar 

Matrícula dels alumnes de batxillerat 

pendents de l'avaluació de setembre 
A determinar 
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Pàgina web 



www.vilatzara.com 

iesvilatzara@xtec.cat 

937506366 

http://www.vilatzara.com/
mailto:iesvilatzara@xtec.cat

