
INSTITUT  

BAIX PENEDÈS 
Curs: 2020-2021 

Presentació famílies 

Batxillerat   



BENVINGUTS I BENVINGUDES  



PRESENTACIÓ: Tutores i tutors 
 

1r A: Pere Piera  ppiera@institutbaixpenedes.cat 

1r B Jaume Figueras jfigueras@institutbaixpenedes.cat 

1r C Montse Romero mromero@institutbaixpenedes.cat 

1r D Rosa Muncunill rmuncunill@institutbaixpenedes.cat 

 
• 2n A: Cristina Criado ccriado@institutbaixpenedes.cat 

• 2n B: Marc Strino mstrino@institutbaixpenedes.cat 

• 2n C: Diego Tomàs dtomas@institutbaixpenedes.cat 

• 2n D: Jordi Martí Font jmarti@institutbaixpenedes.cat 



INFORMACIÓ CURS 2020-2021 

ESO i BAT 

(30h/setmana) 

De dilluns a divendres 

de  8:00h a 14:30h 

• HORARI ESCOLAR 



NOVES MESURES COVID; 

regulació d’entrades i sortides 



Presa de temperatura 



Distribució d’espais 



Mesures higièniques 



Classes a l’aire lliure 



CALENDARI LECTIU 

• Dies de lliure disposició 
 

• Dilluns, 2 de novembre 

• Dilluns, 7 de desembre 

• Dilluns, 15 de febrer 

• Divendres, 30 d’abril 

• Dilluns, 3 de maig 

 







NORMES DE FUNCIONAMENT 

• ASSISTÈNCIA: escolarització presencial 

• PUNTUALITAT  

• Normativa COVID 

• Ús indegut del mòbil 

• CONSULTA DE FALTES/INCIDÈNCIES 

•web ieduca 

•(DNI+Contrasenya). 

• insbaixpenedes.ieduca.com 

 
 





PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

• EN CAS D’INDISPOSICIÓ O ACCIDENT 

• Es trucarà als pares/tutors legals 

• No podem donar cap medicament. 

• En cas de no localització família: si la situació 
ho requereix es trucarà una ambulància 

 

EN CAS DE SIMPTOMATOLOGIA COVID 

• Es trucarà als pares/tutors legals 

• S’engegarà protocol COVID 

 



ACTIVITATS I SORTIDES  

• FESTES A L’INSTITUT 

• Nadal, Carnaval, Sant Jordi 

• Sortides i activitats 
extraescolars d’una jornada 

• Xerrades d’orientació 

• Graduació dels alumnes de  2n 

de BAT. 



CURRICULUM 
 

•  MODALIATS DE BATXILLERAT 

 

• CIENTÍFIC 

• TECNOLÒGIC 

• SOCIAL  

• HUMANÍSTIC 

• ARTÍSTIC 

 
 



• Part comuna 

• Matèries comunes  

• Llengua catalana i literatura I i II  

• Llengua castellana i literatura I i II  

• Llengua estrangera I i II  

• Ciències per al món contemporani  

• Filosofia 

• Història de la filosofia  

• Història  

• Educació física  

• Tutoria 

+   Treball de recerca 

 



  

Assignatures  

Batxillerat   

segons  la 

branca 

escolida 

OPTATIVES 



CURRICULUM 

• PREAVALUACIÓ 

• Es fa el dia 10 DE NOVEMBRE  (després de setmana  
         groga) 

• Les famílies rebran un informe general de l’alumne/a. 

 
 



TREC     Treball de recerca d’informació 

• Què és 

 

 

 

 

 

 

El treball de recerca és un treball d'investigació que ha de realitzar tot 

l'alumnat de batxillerat.  

• És una petita investigació. 

• Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinar. 

• Està dirigit per un professor/a - tutor/a. 

• Equival a 2 crèdits i representa el 10% de la qualificació final del 

batxillerat. 

• Es presenta per escrit i s’exposa oralment. 

• S'avalua tenint en compte l'actuació durant la realització del treball, 

l'informe escrit i la presentació oral. 

• http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/ 

http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/
http://www.edu365.cat/batxillerat/comfer/recerca/


TREC  2n BAT 

•  Data de lliurament (30 de novembre) 

•  Data d’exposició (9 de desembre) 

 

 



CURRICULUM 
 

 

• CRITERIS DE PROMOCIÓ 

 
1r de BAT 

 

▪   Una o dues matèries suspeses:  es passa a 2n. 

 

 

▪   Tres o quatre matèries suspeses:  hi ha la possibilitat de fer-les 

el curs següent  juntament amb el TREC. Es guarda la nota de les 

matèries aprovades. 

 

 

▪   Més de quatre matèries suspeses: repetició del curs sencer. 

  

 

 
 



CURRICULUM 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS DE PROMOCIÓ  2n  de BAT  

▪  S’han d’aprovar totes les matèries per obtenir el títol.  

 

▪ En cas de suspendre, es guarda la nota de les aprovades i es pot 

repetir amb 1,2,3 ....   
 

▪ Compensació de notes:  
 

        - treure mínim un 3  

        - es poden compensar 2 punts entre una o dues matèries 

        - sempre el criteri és el de l’equip docent 

        - es valorarà que l’alumne hagi fet tot el possible per aprovar, que 

          s’hagi presentat a totes les convocatòries... 

        - es farà després de la 2a suficiència, per tant haurà d’anar   a la  

          convocatòria de les PAU de setembre.               

 

 

 

 

 
 



CURRICULUM  

• RECLAMACIONS 

 

• En la data i hora fixada durant el lliurament de notes. 

• Després: s’obre període de 48 h. Adreçar-se per escrit 
a Direcció. 

 



 

Proves extraordinàries de setembre i pendents    

 
• 1r BAT  : Es realitzaran durant els 

primers dies de setembre de 2021.  

• 2n BAT : El març  de 2020 hi ha una 

convocatòria de matèries pendents 

de 1r per a qui no les ha superat al 

setembre. 

• 2n BAT : Pel juny es fan les proves 

de suficiència. 



 PAU 

proves d’accés a la 

universitat 

enllaç pàgina PAU 

Generalitat 
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/index.html
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/index.html


Estructura PAU / dues fases 
1.-Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis: 

• - Llengua catalana i literatura 

• - Llengua castellana i literatura 

• - Llengua estrangera 

• - Història 

• ... I una matèria comuna d’opció a triar entre: 

• - Llatí 

• - Matemàtiques 

• - Matemàtiques aplicades a les ciències socials 

• - Fonaments de les arts 

 

http://bloc1


2.- Fase específica de caràcter voluntari: 
 

▪ Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les 

següents:  

  
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Cultura audiovisual, Dibuix 

artístic, Dibuix tècnic, Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Fonaments de les 

arts, Geografia, Grec, Història de l’art, Història de la filosofia, Literatura castellana, Literatura 

catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Química i 

Tecnologia industrial. 
 

 

▪ Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d'opció examinada en fase 

general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, 

sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.  

 

 

▪ Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al    

  batxillerat 

 
 



Qualificacions PAU  
• La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica 

dels cinc exercicis.  

 

• Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 

punts. 

 

• És condició indispensable tenir una qualificació de la fase 

general  (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota 

d'accés. 

 

• La superació de la fase general tindrà validesa indefinida. 

 

• La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la 

mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per 

accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i 

màxim 10) té validesa indefinida. 



 
 Es considera que has superat la prova d'accés a la universitat si obtens una 

nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la 

nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir: 

 

  

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG 

 

QMB= qualificació mitjana de batxillerat 

QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui 

superior o igual a 4) 
  

 

La qualificació de la fase específica configura la nota de la fase específica, 

ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que 

aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què 

s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.  

 



Nota  d’admissió. 

 

  S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una 

puntuació de 0 a 10 punts. 

  Cada matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació 

igual o superior a 5. 

  La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de 

grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase 

específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 

o  0,2): 

 

      Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2 
        

 

M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase 

específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota 

d'admissió 

 

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica 

(0,1 o 0,2) 

  



Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran 

validesa per a l’accés a les universitats catalanes durant l’any que 

es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics següents a la 

superació d’aquestes. 

 

Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis 

al Quadre de Ponderacions. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/index.html 

Què són les notes de tall? 
La nota de tall la marca l'últim alumne que apareix en la "llista d'admesos" 

després del procediment de preinscripció. 

Les "notes de tall" són orientatives, poden variar d'un curs a l'altre. Les 

titulacions amb "notes de tall" altes són aquelles que tenen més demanda que 

places oferides. 

La nota d'admissió màxima que poden obtenir els estudiants és de 14 punts (10 

punts de la fase general de selectivitat més 4 punts addicionals corresponents 

a la fase específica) 

         

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
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COMUNITAT 

• COMUNITAT EDUCATIVA 

• Participació: 

• AFA 

• Consell Escolar 

• Informació: 

• Pàgina web / facebook 

• Moodle 

 
www.institutbaixpenedes.cat 



SERVEIS / ALTRES 



 
Serveis al nostre institut 
 
 

⮚Orientació i atenció a les famílies: Tutories individualitzades.  
 

⮚Orientació a les famílies en temes acadèmics. Es fa des de Direcció i el 
departament d’Orientació. 
 

⮚Suport a la convivència i mediació. Es fa en col·laboració amb l’equip directiu, 
les tutories i les coordinacions de nivell.  
 

⮚Infermeria: disposem de servei d’atenció setmanal als alumnes que necessitin 
orientació o informació sobre temes de salut.  



⮚Servei d’informació a la comunitat educativa 

 
✔Gestió acadèmica: Secretaria 

✔Servei d’atenció immediata: Personal d’Administració i Serveis (PAS) i 
Personal d’Atenció Educativa (PAE). 
✔Revista: Descara’t.  
✔Web: www.institutbaixpenedes.cat 

 
 

 

⮚Participació dels pares a l’AFA i al Consell Escolar.  
   Els pares poden participar en la presa de decisions relatives al centre. Es fa a 
través de l’AFA i del Consell Escolar, que és l’òrgan decisori de l’Institut. 
 
 
⮚Per més informació i suport a les famílies consulteu la secció “Família i Escola. 
Junts per l’educació”:  www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola 

http://www.institutbaixpenedes.cat/
http://www.institutbaixpenedes.cat/
http://www.institutbaixpenedes.cat/
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Espai compartit i convenis amb l’EOI d’El Vendrell. 



•Precs i preguntes. 



GRÀCIES! 


