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0.INTRODUCCIÓ 

 

0.1. Redacció i aprovació  

 

Aquest Projecte curricular de Batxillerat va ser redactat per tot l’equip docent d’ESO -

BATX en el marc de la Comissió Pedagògica, dins el context del Pla estratègic de 

qualitat i millora contínua, en el qual es troba immers l’INS Andreu Nin. 

 

0.1.1. Base legal. Normativa reguladora.  

 

Els aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del centre, els 

aspectes didàctics i pedagògics, de participació i de gestió del centre, queden recollits 

cada curs en una Resolució del Departament d’Educació, en la que s’aproven les 

instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics 

d’educació secundària, apartat «Referents Normatius» i altres referències legislatives 

recollides en l’esmentat document.  

Aquesta Resolució es fa pública en el Full de disposicions i actes administratius 

d’Educació i està disponible en el sistema informàtic de gestió documental del centre i 

també es pot obtenir per Internet al web del Departament d’Educació.  

Així mateix, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, LOE, és el nou 

marc de referència pel que fa a Òrgans de Participació i Control de la gestió del centre, 

sense perjudici de les normatives específiques que puguin regular situacions particulars.  

La Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 131.3.c) de 

l’Estatut i el decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del batxillerat.  

Seguint les instruccions del Departament d’Ensenyament, durant el curs 16-17 es 

modifica la distribució de matèries de 1r de BAT. 

 

0.1.2. Vigència i revisions  
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La vigència inicial del present desenvolupament curricular del BAT serà d’un curs 

complet a partir de la data d’aprovació.  

 

0.1.3. Control de canvis  

Data Revisió Número 

revisió 

Revisat per: Modificacions 

30 juliol  

2010 

V1.1 Coord. 

Pedagògica 

- Canvi d’IES per INS. 

- De PCC de BAT a àmbit curricular de 

BAT. 

- Canvi en la distribució de les matèries de 

modalitat i optatives. 

- Canvi en les possibilitats de repetició de 1r 

BAT. 

- Incorporació d’elements del PI. 

- Canvis en la documentació relativa a 

renuncia de qualificacions de matèries 

aprovades a 2n BAT i sobre a on cal enviar-

la.  

15 setembre 

2011 

V1.2 Coord. 

Pedagògica 

- Punt 2.2.- optatives de 2n BAT. Supressió 

d’electrònica. 

- Afegit 2.4.1. Criteris per elaborar 

l’extracte de la programació de l’alumnat. 

 

30 setembre 

2012 

 

 

V1.2 

 

Coord. 

Pedagògica 

 

- Cap canvi significatiu. 

30 de juliol 2013 V1.3 Coord. 

Pedagògica 

- Canvis en el punt 2.2, respecte a les matèries 

optatives. 

- Canvis en el punt 4.3, respecte les 

recuperacions de BAT, incorporació de les 

proves extraordinàries. 

- Canvis en el punt 4.4, respecte als criteris de 

repetició de 1r i 2n de BAT.  

31 juliol 2014 V1.4 Coord. 

Pedagògica 

- Canvis en el punt 2.2, respecte a les matèries 

optatives 

31 de juliol 2015 V1.5 Coord. 

Pedagògica 

- Canvis en el punt 0.1.1. 

- Canvis en el punt 2, 2.2, 4.4, per canvis de 

currículum. 

- Canvis en el annex 1 i 2. 

31 juliol 2016 V1.6 Coord. -Canvis punt 0.1.1 
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Pedagògica -Canvis al punt 2 

-Canvis a l’annex 1 

30 de juliol 2017 V1.7 Coord. 

Pedagògica 

- Canvis matèries optatives de dues hores (punt 

2.2) 

- Canvis annex 1 
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1 FINALITAT I OBJECTIUS GENERALS DEL 

BATXILLERAT.  

1.1.Principis generals 

 

1. El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en 

dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera 

flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pugui oferir 

una preparació especialitzada a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i 

interessos de formació o que en permeti la incorporació a la vida activa una vegada 

finalitzat. 

 

2. Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim 

de quatre anys, consecutius o no. 

 

1.2. Finalitats 

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa 

intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions 

socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els 

condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació 

superior. 

 

1.3. Objectius del batxillerat 

El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats 

que els permetin: 

 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una 

consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets Humans, 

que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d’una societat justa i equitativa i 

afavoreixi la sostenibilitat. 
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b) Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar d’una manera 

responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre 

pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 

c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i 

valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no 

discriminació de les persones amb discapacitat. 

d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a 

l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua 

castellana. 

f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb 

fluïdesa i correcció. 

g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 

antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera 

solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats 

bàsiques pròpies de la modalitat triada. 

j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 

mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la 

tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el 

respecte vers el medi ambient. 

k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, 

treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític. 

l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com 

a fonts de formació i enriquiment cultural. 

m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal 

i social. 

n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària. 
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2. CRITERIS GENERALS D’ORGANITZACIÓ CURRICULAR: 

MATÈRIES COMUNES I OPTATIVES AL BATXILLERAT 

El nombre d’hores setmanals de les diferents matèries en cadascun dels dos cursos del 

batxillerat és el següent: 

 

           

Matèries  

Comuns 

Matèries 1r 2n 

Llengua catalana i literatura     2  2 

Llengua castellana i literatura      2  2 

Llengua estrangera 3 3 

Educació física 2 ----- 

Filosofia  2 ----- 

Història de la filosofia ---- 3 

Història ---- 3 

Ciències per al món contemporani 2 ----- 

Tutoria 1 1 

Religió (voluntària)      ---- 2* 

Treball de recerca   

Matèries 

de 

modalitat 

Matèria modalitat 1 4 4 

Matèria modalitat 2 4 4 

Matèria modalitat 3 4 4 

Matèria modalitat 4 o optativa (2+2) 4 / 2 4 /2* 

 Total 30 30 

* L’alumnat que cursi religió ha de fer, a més, una matèria optativa de dues hores. 

 

2.1. Modalitats de Batxillerat 

A l’Institut es poden cursar dues modalitats de les tres que hi ha, aquestes són: 

- Modalitat de Ciències i Tecnologia. 

- Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. 

Cada modalitat té tres franges pròpies de la modalitat i una franja comuna. 

*(Veure annex per veure la distribució de matèries)  
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2.2. Matèries optatives 

Els alumnes dins la modalitat 4 poden o escollir una matèria de 4 hores o escollir dues 

matèries optatives de 2 hores. Perquè es puguin cursar aquestes matèries ha d’haver un 

número no inferior a tres alumnes que ho hagin sol·licitat. 

Les matèries que poden fer els alumnes de 1r de BAT a la franja 4 són: 

 

 
Matèries de 4 hores Franja 4 

Ciències i tecnologia  

- Física 1 

- Ciències de la terra (geologia) 1 

 

Humanitats i  

C. Socials 

 

- Història del món contemporani 

- Literatura castellana 

 

  

 

Les matèries optatives que ofereix el centre a 1r de BAT són: 

 

 Matèries de 2 hores Franja 4  

Ciències i tecnologia 

Matèries de 2 hores Franja 4  

Humanitats i C. Socials 

Gru

p 1 

Alemany 

Francès 

Història de la música i de la dansa 

Alemany 

Francès 

Història de la música i de la dansa 

Gru

p 2 Speaking & Listening 

Tècniques d’expressió graficoplàstica 

Speaking & Listening 

Tècniques d’expressió 

graficoplàstica 

 

Per exemple un alumne que cursa la modalitat de Ciències pot escollir o bé fer Física 1 

o Ciències de la Terra I  o pot decidir-se per realitzar dues optatives una de cada grup 

com podrien ser Alemany i Tècniques d’expressió graficoplàstica. 
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*La resta de matèries que componen cada modalitat es poden veure al quadre que es 

dóna als alumnes a la matrícula (annex 1). 

 

 

Les matèries que ofereix el centre a 2n de BAT són: 

Les matèries que poden fer a la franja 4 comunes a totes les modalitats són: 

 

 
Matèries de 4 hores Franja 4 

Ciències i tecnologia  

- Física 2 

- Ciències de la terra (Geologia) 2 

- Electrotècnia 

 

Humanitats i  

C. Socials 

 

- Literatura catalana 

 

 

Les matèries optatives que ofereix el centre a 2n de BAT són: 

 Matèries de 2 hores Franja 4  

Ciències i tecnologia 

Matèries de 2 hores Franja 4  

Humanitats i C. Socials 

Gru

p 1 
Alemany 

Francès 

Sociologia 

Alemany 

Francès 

Sociologia 

Gru

p 2 
Religió  

Psicologia 

Estada l’Empresa 

Religió  

Psicologia 

Estada l’Empresa 

*La resta de matèries que componen cada modalitat es poden veure al quadre que es 

dóna als alumnes a la matrícula (annex 1). 
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2.3. El treball de recerca al Batxillerat 

El treball de recerca té caràcter individual. En els casos en què el treball que s’ha de fer 

prevegi alguna part de tipus experimental (treball de camp, laboratori o taller), aquesta 

investigació podrà fer-se en grups reduïts (entre dos i quatre alumnes). En aquests casos 

caldrà que el tutor asseguri, en fer el seguiment del treball, que cadascun dels membres 

del grup assoleix els diversos objectius plantejats, i farà una avaluació individual de 

cada alumne o alumna. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci 

han de ser individuals. 

L’objectiu del treball és que l’alumnat posi en marxa determinats procediments i 

competències bàsiques, i que ho faci en àmbits de recerca que poden ser diferents 

d’aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema d’interès que estigui al seu 

abast. 

D’aquesta manera, l’alumnat es prepara per adaptar-se a situacions semblants de la 

vida acadèmica o professional posterior, en les quals hagi d’aplicar diferents 

procediments, fer transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar 

capacitat per organitzar-se i planificar la feina de manera autònoma. 

En cap cas l’objectiu principal del treball és obtenir resultats científics nous i 

homologables a la recerca en àmbits educatius o professionals superiors, sinó que la 

finalitat essencial és aplicar un mètode lògic per a la resolució de problemes abastables 

que permeti l’aportació personal de l’alumnat i que sigui compatible amb la dedicació 

horària dels altres components del currículum. 

 

És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents: 

• elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar 

• plantejament de qüestions relacionades 

• planificació de la recerca 

• cerca d’informació 

• processament de la informació 

• síntesi de la investigació i explicació dels resultats 

• revisió de la feina feta 

• presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral 
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Durant les diverses fases de realització del treball de recerca els alumnes han de ser 

assessorats i supervisats per un professor o professora: el tutor/a del treball de recerca.  

 

*Totes les fases i l’organització del treball queda explicitat en el protocol de treball de 

recerca de BAT, document lligat al PAT de Batxillerat. 

 

 

 

2.3.1. Exempcions i convalidacions del treball de recerca. 

Tindrà dret a l’exempció del treball de recerca l’alumnat que es trobi en alguna de les 

situacions següents: 

• Provenir d’una altra comunitat autònoma o d’un altre país i haver-se incorporat al nou 

centre a partir del segon trimestre del segon curs de batxillerat. 

• Haver cursat COU i haver-ne aprovat almenys una assignatura. 

• Tenir la titulació de tècnic/a o tècnic/a superior de formació professional específica, 

d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments d’esports. (Ordre EDU/554/2008, de 19 de 

desembre, DOGC núm. 5287, de 30.12.2008.) 

La sol·licitud d’exempció haurà de presentar-se per escrit a la direcció del centre, 

la qual resoldrà concedir-la, un cop verificat el compliment d’alguna de les situacions 

esmentades, incorporarà la resolució a l’expedient acadèmic i la comunicarà per escrit a 

l’alumne/a i als pares o tutors legals.  

 

2.4. Criteris per elaborar la programació de les matèries.  

(Mirar annex). 

Els departaments didàctics d’ESO/BAT realitzaran la programació de cadascuna de les 

matèries en el format aprovat per la Comissió Pedagògica i inclouran la següent 

informació: 

• Nom i durada de la matèria. 

• Professor/a que l’impartirà. 

• Objectius i competències bàsiques. 
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• Continguts. 

• Relació d’unitats didàctiques seqüenciades i temporalitzades. 

• Estratègies metodològiques aplicades en el desenvolupament de la matèria. 

• Criteris i instruments d’avaluació de la matèria. 

• Llibre i/o material utilitzat. 

 

2.4.1. Criteris per elaborar l’extracte de la programació per l’alumnat. 

Els criteris seran indicats per la coordinació pedagògica i informades a partir de la 

Comissió caps de departament.  

2.4.2. Criteris per elaborar les unitats didàctiques.  

Els criteris seran indicats per la coordinació pedagògica i informades a partir dels caps 

de departament.  
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3.CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT  

Els alumnes al Batxillerat estan agrupats segons la modalitat de Batxillerat que hi ha al 

centre. 

 

 

4. CRITERIS GENERALS SOBRE L’AVALUACIÓ 

L’avaluació i promoció de l’alumnat de batxillerat està desenvolupada en l’Ordre 

EDU/554/2008, de 19 de desembre, (DOGC núm. 5287, de 30.12.2008) per la qual es 

determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i 

diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del 

batxillerat a distància i del batxillerat nocturn, en desplegament del Decret 142/2008, de 

15 de juliol. 

Tanmateix, no són d’aplicació directa les previsions dels articles 21.1 i 21.2 del 

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del 

batxillerat, i les previsions dels articles 13.1 i 13.2 de l’Ordre EDU/554/2008, de 19 de 

desembre, com a conseqüència de la nul·litat de l’article 14.2 del Reial Decret 

1467/2007, de 2 de novembre (BOE núm. 266, de 6.11.2007) declarada per sentència 

del Tribunal Suprem de 2.2.2009. 

L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat serà contínua i 

diferenciada segons les diferents matèries del currículum. Els objectius i les 

competències generals i específiques, que indiquen el sentit en què han de progressar 

tots els alumnes i les alumnes, seran el referent de les programacions. Els referents 

directes per a l’avaluació de les matèries seran els criteris d’avaluació. Així mateix, 

s’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum, el treball fet a 

classe i l’ interès i esforç a progressar demostrat per l’alumnat. 

A fi i efecte que l’avaluació sigui contínua, s’hauran d’establir pautes per a 

l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés 

d’aprenentatge. Quan durant el procés d’avaluació continuada es detecti que l’alumnat 

no progressa adequadament, el professorat, en qualsevol moment del curs, pot establir 
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les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació. En 

les actes de les sessions d’avaluació efectuades al llarg del curs hi haurà d’haver 

constància expressa dels resultats obtinguts per l’alumnat en les activitats de 

recuperació esmentades. 

 Les programacions de cada matèria inclouran els criteris d’avaluació i les 

activitats d’avaluació i de recuperació previstes, i s’informa a l’alumnat a l’inici de la 

matèria sobre aquests criteris d’avaluació. L’avaluació final de cada matèria s’ha de fer 

en relació amb els criteris d’avaluació establerts per al curs. 

Els documents oficials de l’avaluació s’han de conservar en el centre a disposició 

de la Inspecció per a possibles comprovacions. 

El professorat de matèria pot donar els treballs i materials avaluats a l’alumnat 

(excepte les utilitzades a les avaluacions extraordinàries). I per tal de garantir el dret a la 

revisió de qualificacions, l’alumnat haurà de conservar fins a final de curs el material 

que se li lliuri i que hagi contribuït a la seva avaluació continuada. També, amb aquesta 

finalitat, el professorat conservarà el seu registre de qualificacions i el material 

d’avaluació que no hagi estat lliurat a l’alumnat (com ara el que s’hagi utilitzat en les 

avaluacions extraordinàries) fins finals del curs següent. 

Un cop lliurada la llista de les qualificacions finals de batxillerat, qualsevol 

modificació de les qualificacions haurà de comunicar-se als serveis territorials 

mitjançant un certificat del director o directora del centre, per tal que, un cop informada 

per la Inspecció d’Educació, es trameti a la Direcció General de l’Educació Bàsica i el 

Batxillerat, que ho farà arribar a l’Oficina d’Organització de les PAU. 

4.1. La junta d’avaluació. 

Està formada per l’equip docent que dóna classes al grup al qual s’està avaluant. 

 

4.1.1. Equip docent. 

L’equip docent, integrat per un professor o professora de cada matèria i coordinat i 

presidit pel professor o professora que exerceixi la tutoria, ha d’actuar com a òrgan 

col·legiat en tot el procés d’avaluació de l’alumnat del grup corresponent i en l’adopció 

de les decisions que en resultin. 
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Cada professor o professora ha d’aportar informació sobre el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat en la matèria o matèries que imparteixi. 

També poden participar en les reunions de l’equip docent altres professionals que 

intervinguin en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat, amb veu i sense 

vot. 

L’equip docent, en la valoració dels aprenentatges dels/les alumnes, adoptarà les 

decisions per consens. En cas de no assolir-lo, es farà per majoria absoluta dels 

membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra solució. A 

la decisió sobre l’avaluació de cada alumne hi ha d’intervenir el professorat de les 

matèries que hagi cursat l’alumne. Cada professor o professora de l’equip pot emetre un 

únic vot, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. 

 

4.2. Les sessions d’avaluació.  

La sessió d’avaluació és la reunió de l’equip docent, presidida i coordinada pel 

professor o professora que exerceix la tutoria, amb la finalitat d’intercanviar informació 

i adoptar decisions sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

També podran participar en les sessions d’avaluació el/a coordinador/a de 

batxillerat i altres professionals que intervinguin en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’alumnat amb veu i sense vot.  

Per valorar els aprenentatges de cada alumne/a i el desenvolupament per part del 

professorat del procés d’ensenyament es realitzarà almenys una sessió d’avaluació 

trimestral. 

Per millorar el coneixement i l’acollida de l’alumnat i prendre decisions sobre el 

seu procés d’aprenentatge, en el primer trimestre del primer curs, a més de la sessió 

indicada en el punt anterior, cal fer una avaluació inicial o preavaluació. 

A les sessions d’avaluació, l’equip docent ha d’acordar les decisions que consideri 

pertinents respecte a les actuacions necessàries per facilitar el procés d’aprenentatge de 

l’alumnat. El vot de la persona tutora és decisiu en cas d’empat. 

La persona tutora ha de coordinar i presidir les reunions d’avaluació del seu grup 

d’alumnes, estendre acta del seu desenvolupament, fer-hi constar els acords presos, fer-
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ne el seguiment i responsabilitzar-se de donar la informació adequada, no només a 

l’alumnat, sinó també als pares, mares o representants legals dels i les alumnes, en el cas 

que siguin menors d’edat. 

A l’avaluació final hi haurà un membre de l’equip directiu amb veu i sense vot. 

 4.3. Recuperacions a Batxillerat 

Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves 

extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi 

superat totes les matèries en l’avaluació final. 

Els resultats de les proves extraordinàries s’han d’expressar mitjançant 

qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció «no 

presentat» (NP) quan calgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació 

inferior a cinc i el no presentat. 

El departament didàctic corresponent ha d’elaborar les proves extraordinàries de 

cada matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, d’acord amb la programació dels 

currículums dels quals són responsables. 

Les proves extraordinàries es realitzaran els primers dies de setembre (segons 

calendari escolar) a 1r de batxillerat i a 2n de batxillerat s’han de realitzar al llarg dels 

cinc darrers dies de classe del curs. 

A més a més, al llarg del curs els/les professors/es poden realitzar activitats i 

proves de recuperació si encara i així l’alumne/a al finalitzar 1r de Batxillerat li queden 

dues matèries podrà fer proves extraordinàries de recuperació durant el 2n curs en el 

moment que estableixi el cap d’estudis i/o el/a coordinador/a de Batxillerat. 

 

 4.4. Criteris de superació d’àrea i promoció al Batxillerat. 

Criteris de repetició a 1r BAT: 

Els/les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer 

curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. L’alumnat que passi al segon 

curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular també de les matèries 

pendents de primer curs. 
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Els centres han d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació 

de les matèries pendents. 

Si el nombre de matèries amb avaluació negativa és tres o quatre matèries, els 

alumnes no passen a segon curs i han de romandre un any més en el primer curs, en les 

següents condicions : 

a) Matricular-se a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions 

obtingudes en el curs anterior. (Va associat a una renúncia explicita de les notes amb un 

document signat). 

b) Matricular-se només de les tres o quatre matèries en què hagi obtingut avaluació 

negativa.  

 

L’alumne/a també podrà cursar per complementar el seu horari d’assistència, sense 

formalitzar la matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives 

del centre, aquelles altres matèries que la direcció del centre consideri més adequades 

per a la seva formació, com per exemple el treball de recerca. 

En aquest cas, el centre ha de formalitzar, per a l’alumne/a, un pla individual (PI) 

que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i l’acceptació de l’alumne/a i 

de les mares, pares o tutors legals quan aquest/a sigui menor d’edat. 

Els/les alumnes que tinguin 5 matèries o més suspeses de 1r de Batxillerat hauran 

de romandre un any més a 1r. 

Els/les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de recerca i estada 

a l’empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent. 

 

Criteris de repetició a 2n BAT: 

L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en 

algunes matèries podrà matricular-se’n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 

superades. 

Els alumnes i les alumnes que cursin segon de batxillerat en règim diürn amb 

avaluació negativa en algunes matèries al final del segon curs podran optar també per 

repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·liciten i renuncien a 

les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. L’alumne, o els seus 
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tutors legals si és menor, haurà de presentar, en aquest cas, una sol·licitud signada no 

més tard de la finalització del primer trimestre, amb constància que coneix el caràcter 

irrevocable de la seva renúncia. El centre haurà de trametre la sol·licitud a la Direcció 

General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat juntament amb:  

● Sol·licitud signada per l’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si cal, amb 

constància explícita que coneix el caràcter irrevocable de la seva renúncia. 

● Certificació acadèmica de cadascun dels cursos en què l’alumne/a ha estat 

matriculat en el batxillerat. 

● Informe de la direcció del centre amb valoració explícita de si la mesura, de 

caràcter extraordinari, pot afavorir el progrés acadèmic de l’alumne en el 

batxillerat i en els seus estudis posteriors, i tota la informació complementària 

que consideri pertinent. 

 

De l’anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat 

aprovades, les matèries següents: 

a. Treball de recerca 

b. Estada a l’empresa 

c. Les possibles matèries pendents de primer curs que l’alumne/a hagués superat 

en cursar el segon curs 

 

L’anul·lació de les qualificacions té caràcter definitiu i irrevocable. L’any acadèmic 

cursat per al qual es presenta la sol·licitud de renúncia computarà a efectes d’anys de 

permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. El centre informarà per escrit 

l’alumne/a sol·licitant, o els seus pare, mare o tutor/a legals en el cas que sigui menor, 

de les condicions de la renúncia. 

La resolució s’incorporarà a l’expedient de l’alumne/a, es farà constar a l’historial 

acadèmic i se n’adjuntarà una còpia a l’acta d’avaluació final del curs al qual s’hagi 

renunciat. La direcció del centre en lliurarà una còpia a la persona sol·licitant. 
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5. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT).  

Entenem el Pla d’acció tutorial (PAT) del Batxillerat com aquell document que s’ocupa 

de sistematitzar i organitzar l’acció tutorial en aquesta etapa d’ensenyament 

postobligatori en el nostre centre i que ho fa de forma flexible i adreçada a tot el 

professorat que hi intervé, especialment als tutors/es, d’acord amb una programació que 

converteix aquesta acció en un treball planificat i coordinat en el seu desenvolupament. 

 

L’acció tutorial del Batxillerat implica en el seu desplegament diferents col·lectius 

cadascun dels quals amb un grau d’implicació concret en el PAT: 

- El grup classe. Sobre aquest es farà tot un treball educatiu que va molt més enllà 

de la formació acadèmica. Es tracta d’un treball dut a terme tant per part de cadascun 

dels professors/es que hi intervenen, com de manera més específica per part del tutor/a a 

través de les sessions de tutoria col·lectiva. 

- El/la tutor/a. Peça clau per garantir un bon funcionament de l’acció tutorial, ja 

que actuarà com a dinamitzador/a del grup d’alumnes, com a coordinador de l’acció 

tutorial en l’equip docent i com a orientador/a de cada alumne/a i família. 

- Els/les professors/es. Procurant contribuir en aquesta tasca o rol educatiu i fent-

ho de manera coordinada, amb la finalitat d’assolir el màxim de coherència i 

organització entre l’equip docent del Batxillerat. 

- Els/les responsables familiars. Que s’han implicar i contribuir amb el centre en 

el procés d’orientació dels nois/es. Les entrevistes i les reunions conjuntes seran espais 

importants de coordinació. 

- El centre en general. Considerem que el tarannà i filosofia d’acció del nostre 

centre educatiu també tenen un paper rellevant en el desenvolupament d’aquesta acció 

tutorial. Considerem doncs que a nivell de centre han de ser prioritaris aspectes com: 

- La inclusió progressiva dels principals objectius de l’acció tutorial dins del 

currículum escolar. 

- Prioritzar i facilitar al màxim la tasca dels tutors/es a través de les reunions 

de coordinació, amb disponibilitat horària per actuar, comptant amb 

col·laboració psicopedagògica i d'assessorament de l’EAP. 
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- La sensibilització de les famílies per tal que cada com s’impliquin més en el 

desenvolupament de l’acció tutorial. 

 

Per altra banda considerem que del Pla d’acció tutorial del Batxillerat cal que se’n 

desprenguin una sèrie d’actuacions. 

- Actuacions que assegurin la coherència educativa en el desenvolupament de les 

programacions i la pràctica docent amb el grup. 

- Actuacions que guiïn el programa d’activitats que s’ha de realitzar en l’espai 

setmanal de tutoria amb el grup, crèdit de tutoria. 

- Actuacions per atendre individualment els/les alumnes (orientació personal, 

acadèmica i professional). 

- Actuacions que permetin mantenir una comunicació fluïda amb les famílies, per 

tal d’intercanviar informacions entorn d’aquells aspectes que puguin esdevenir 

rellevants per millorar el procés d’aprenentatge de l’alumnat i per orientar-los. 

- Actuacions per guiar, motivar i orientar els/les alumnes repetidors i els/les 

alumnes amb alguna dificultat específica, (alumnes nouvinguts; alumnes amb 

problemes psíquics com depressió, ansietat, trastorns del comportament 

alimentari i altres; alumnes amb discapacitats físiques i sensorials...). 

*Per ampliar aquest apartat mirar el PAT de BAT 

 

 

6. EL CONTROL D’ASSISTÈNCIA. 

 

Aquest apartat queda establert al NOFC del nostre centre. 
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Annexos 

 

1.- Fulls elecció optatives 

2.- Model de programacions 

 


