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QUÈ ÉS EL BATXILLERAT? 

 És una etapa de l’ensenyament postobligatori. 

 Té una durada de dos cursos. 

 Hi ha quatre tipus de matèries: comunes, comunes 
d’opció, de modalitat i optatives.  

 Al nostre Institut pots triar les modalitats següents:  

   - Ciències i Tecnologia 

   - Humanitats i Ciències Socials 

 Dins de cada modalitat l’alumne/a tria un itinerari 
acadèmic segons les matèries de modalitat . 

 L’alumnat fa 30 hores lectives setmanals en horari 
intensiu. 



COM S’ESTRUCTURA EL BATXILLERAT? 

Currículum comú 
 

Matèries comunes 13+13 hores 

Tutoria 1+1 hores 

 

Currículum diversificat 
 

Matèries de modalitat i matèries 

optatives 16+16 hores 

 

Treball de recerca 



HORARIS DEL BATXILLERAT 

MARC HORARI :   DE  8.15  A 14.45 h  
 

ESBARJO 11.00 h 
TEMPS D’ESTUDI 11.30 h 

 

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA :  
 
LES FALTES D’ASSISTÈNCIA (15h) I RETARDS INJUSTIFICATS (5) 
COMPORTEN FALTES D’ORDRE SEGONS EL NOSTRE RÈGIM 
DISCIPLINARI 
 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 

MATÈRIES COMUNES  HORES / 
SETMANA 

Llengua catalana i literatura I 2 

Llengua castellana i literatura I 2 

Llengua anglesa I 3 

Filosofia 2 

Educació física 2 

Ciències per al món contemporani 2 

Tutoria 1 

 

PRIMER CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 

 

PRIMER CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 

ITINERARI C.NATURALS I DE LA SALUT ITINERARI TECNOLÒGIC 

MATEMÀTIQUES I MATEMÀTIQUES I 

BIOLOGIA I FÍSICA I 

QUÍMICA I TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 

+ + 

Una matèria a triar entre les següents: Una matèria a triar entre les següents: 

FÍSICA I 
CIÈNCIES DE LA TERRA I 

QUÍMICA I 
DIBUIX TÈCNIC I 

 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 

 

PRIMER CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

 

ITINERARI HUMANITATS ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS 

LLATÍ I MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CS I 

LITERATURA CATALANA ECONOMIA D’EMPRESA I 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

+ + 

Una matèria a triar entre les següents: Una matèria a triar entre les següents: 

GREC I 
ECONOMIA 

LLENGUA FRANCESA 

GREC I 
ECONOMIA 

LLENGUA FRANCESA 
 

 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 

MATÈRIES COMUNES  HORES / 
SETMANA 

Llengua catalana i literatura II 2 

Llengua castellana i literatura II 2 

Llengua anglesa II 3 

Història de la Filosofia 3 

Història 3 

Treball de recerca - 

Tutoria 1 

 

SEGON CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 
 

SEGON CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

 

ITINERARI C.NATURALS I DE LA SALUT ITINERARI TECNOLÒGIC 

MATEMÀTIQUES II MATEMÀTIQUES II 

BIOLOGIA II FÍSICA II 

QUÍMICA II TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 

+ + 

Una matèria a triar entre les següents: Una matèria a triar entre les següents: 

FÍSICA II 
CIÈNCIES DE LA TERRA II 

 
 
 

O dues de les següents matèries : PSICOLOGIA  
SOCIOLOGIA – ESTADA A L’EMPRESA-AMPLIACIÓ 

D’ESTADA A L’EMPRESA 

QUÍMICA II 
DIBUIX TÈCNIC II 

 



EL CURRÍCULUM A L’INSTITUT S’AGULLA 
 

SEGON CURS DE BATXILLERAT. CURS 2021 – 2022 
MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

 

ITINERARI HUMANITATS ITINERARI CIÈNCIES SOCIALS 

LLATÍ II MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CS II 

LITERATURA CASTELLANA ECONOMIA D’EMPRESA II 

HISTÒRIA DE L’ART GEOGRAFIA 

+ + 

Una matèria a triar entre les següents: Una matèria a triar entre les següents: 

GREC II 
 

O dues de les següents matèries : PSICOLOGIA  
SOCIOLOGIA – ESTADA A L’EMPRESA-AMPLIACIÓ 

D’ESTADA A L’EMPRESA 
 

GREC II 
 

 



EL TREBALL DE RECERCA 

 Consisteix a desenvolupar una petita investigació sobre un tema determinat 

orientada per un/a tutor/a.  

 L’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i l’ha de defensar oralment. 

 Mesura la iniciativa, ordre, rigor, constància i capacitat per recórrer a les 

fonts d’informació més adients. 

 El treball de recerca és imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo per superar 

l’etapa. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. 

 S’inicia el tercer trimestre del primer curs i finalitza al final del segon 

trimestre del segon curs. 
  



L’AVALUACIÓ 

 L’avaluació de cada matèria del Batxillerat és contínua al llarg 
de l’etapa. Les qualificacions són numériques: del 0 al 10. 

 

 Els alumnes de batxillerat tindran dues avaluacions: 

– avaluació final contínua  

– avaluació final extraordinària 

 

 Cada trimestre es fa una avaluació parcial de totes les matèries 
i es lliura un butlletí de qualificacions. 

 

 Es pot cursar l’etapa en un màxim de quatre convocatòries 
(cursos). De manera extraordinària i per causes justificades es 
pot cursar en una cinquena convocatòria. 

 



L’AVALUACIÓ.  1r batxillerat 

 En finalitzar primer curs es fa l’avaluació final contínua, on es qualifica cada 
matèria. Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna 
matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària a final de curs. 

 

 Es promociona a segon curs amb un màxim de dues matèries no aprovades 
(qualificació inferior a 5). 

 

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

 

 L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa 
en tres o quatre matèries podrà optar per les següents vies: 

– matricular-se només de les tres o quatre matèries suspeses sense necessitat 
de tornar a cursar les matèries ja superades. 

– optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat 
renunciant a totes les qualificacions obtingudes. 



L’AVALUACIÓ.  2n batxillerat 

 Els alumnes de 2n de batxillerat tindran dues avaluacions: 

– avaluació final contínua (2n batxillerat: maig) 

– avaluació final extraordinària (2n batxillerat: juny) 

 L’alumnat en finalitzar el segon curs de batxillerat ha d’haver superat totes les 
matèries.  

 En finalitzar el segon de Batxillerat es fa l’avaluació final de l’etapa, on es 
qualifiquen totes les matèries que ha cursat l’alumne/a. Per a l’obtenció del títol 
de Batxiller la Junta d’avaluació té en compte la maduresa acadèmica de 
l’alumne/a en relació als objectius generals del Batxillerat i les seves possibilitats 
de progrés en opcions posteriors (estudi universitaris o de cicles formatius 
superiors). 

 L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa 
en algunes matèries podrà optar per les següents vies:  

– matricular-se només de les matèries suspeses sense necessitat de tornar a 
cursar les matèries ja superades. 

– optar per tornar a matricular-se íntegrament a segon curs de batxillerat 
renunciant a totes les qualificacions obtingudes. 



L’ACCIÓ TUTORIAL 

 L’acció tutorial és realitzada per tot el professorat que té l’alumne/a, però molt 
especialment pel tutor/a del grup classe. Aquesta acció inclou orientació 
acadèmica, personal i professional.  

 

 A cada curs hi ha un/a tutor/a, que dedica una hora de classe setmanal a la 
tutoria d’alumnes del seu grup, una hora a l’atenció dels pares i/o mares i una 
hora a l’atenció dels alumnes. 

 

 El tutor/a del grup a més de treballar uns temes concrets d’orientació, fa el 
seguiment dels alumnes, pel que fa a les incidències (faltes d’assistència...) i 
les dificultats acadèmiques que puguin sorgir.  

 1r batx.: Tècniques d’estudi + Treball de recerca 

 2n batx.: Orientació acadèmica + PAU + Viatge fi de curs 

   



PAU: NOTA D’ACCÉS 

 Nota d’accés:   

60% mitjana batxillerat + 40% PAU fase general (≥ 𝟒) 

 
La mitjana de batxillerat és el 90% de la mitjana de totes les matèries cursades a primer i segon de batxilerat + 
10% de la nota del treball de recerca. 

 

 

La fase general de les PAU consta de 5 proves:  

 Llengua catalana i literatura 

 Llengua castellana i literatura 

 Anglès 

 Història 

 Una comuna d’opció : Matemàtiques / Matemàtiques aplicades a les CS/ Llatí 

 

 

 

 

     
 



PAU: NOTA D’ADMISSIÓ 

 Nota d’admissió: 

Nota d’accés + 𝒂𝑴𝟏 + 𝒃𝑴𝟐 
a, b  paràmetres de ponderació de la fase específica (0,1 o 0,2) 

𝑴𝟏, 𝑴𝟐  qualificacions de matèries superades a la fase específica 

  La nota d’accés té validesa indefinida i està entre 0 i 5. 

  La nota d’admissió està entre 0 i 14. 

  Les qualificacions de la fase específica tenen una caducitat 
de dos anys. 

  Es poden examinar d’un màxim de tres matèries de 
modalitat (comptaran les dues millors notes sempre que 
siguin iguals o superiors a 5) 

 



IMPORTÀCIA DE LA TRIA DE MATÈRIES 

• Cal mirar la taula de ponderacions de les 
carreres universitàries per saber quines 
matèries ponderen més a la fase específica. 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_a
cces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Po
nderacions-2021.pdf  

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

