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 Generalitat de Catalunya 
 Departament d’Educació 
 Institut Els Tres Turons 

 Arenys de Mar 

 

 

ORGANITZACIÓ I TRIA PROVISIONAL DE MATÈRIES DE 1r BATXILLERAT 
PER AL CURS 2020-2021 
 
 
El disseny curricular de batxillerat consta d’una part comuna (matèries comunes) i una 
part variable (matèries de modalitat i específiques), seguint aquesta distribució horària 
setmanal: 

 
 

Matèries comunes Hores 
setmanals 

Llengua catalana i literatura 2 

Llengua castellana i literatura 2 

Llengua estrangera 3 

Ciències per al Món contemporani   2 

Filosofia 2 

Educació física 2 

Tutoria 1 

TOTAL 14 

  

Matèries de modalitat/ específiques Hores 
setmanals 

Matèria comuna d’opció 4 

Matèria de modalitat 1 4 

Matèria de modalitat 2 4 

Matèria específica 4 (2+2) 

TOTAL 16 

  

TOTAL D’HORES LECTIVES 30 

  

 
 

Les matèries de modalitat que pot triar l’alumnat depenen del batxillerat que vol cursar 
(científic tecnològic, humanitats i ciències socials o artístic). Mentre que les matèries 
específiques depenen de l’oferta que fa cada institut. 

L’alumne ha de triar dues matèries de modalitat en funció de la modalitat escollida, a 
més de la comuna d’opció. De les matèries específiques cal que esculli una matèria de 
4 hores setmanals o bé dues de dues hores setmanals 

A continuació teniu una explicació de les matèries que formen la part variable del 
batxillerat perquè l’alumnat en pugui fer una tria provisional. Aquesta elecció ens 
servirà per organitzar el curs i poder oferir al màxim les vostres peticions. En el 
moment de la matrícula us demanarem la tria definitiva.  

Enviem a l’alumnat un formulari de tria provisional que s’ha de respondre com a molt 
tard el dia 26 DE MAIG. És molt important que en parleu a casa abans de respondre el 
formulari.   
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Cada institut elabora uns itineraris per facilitar la tria de matèries, en el nostre cas es 
correspon a aquesta graella. 

 

1r BATX Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 

Comuna 

d’opció, 4h 
Matemàtiques I Llatí I 

Matemàtiques 

Aplicades a les 

Ciències Socials I 

Modalitat, 

4h 
Química I Dibuix  Tècnic I  Literatura catalana Economia 

Modalitat, 

4h 
Biologia I 

Tecnologia 

industrial I  

Història del Món 

Contemporani 

Economia de 

l’empresa I 

Específiques 

4h 
Física I  

Dibuix artístic I  

2h 

Sociologia 

Cultura audiovisual 

Estadística 

Francès 

Estada empresa 

 
Les matèries marcades amb el número 1 tenen continuïtat a 2n de batxillerat. 

 

A continuació expliquem breument el contingut de cadascuna de les matèries de 
modalitat que poden ser més desconegudes i de les específiques. 

 

DIBUIX TÈCNIC I 

Matèria important si hi ha una possibilitat d’estudis d’enginyeria, arquitectura, graus 
tecnològics... Comencem el curs fent un repàs en profunditat dels coneixements bàsics 
de geometria plana; això implica que si no s’ha fet dibuix a 4t hi ha la possibilitat de 
posar-se al dia i seguir bé el curs. A dibuix tècnic I es treballa bàsicament la geometria 
plana. Hi ha continuïtat en la matèria a segon de batxillerat. És una assignatura 
pràctica. 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

Orientada a futurs estudis tècnics, tant de CFGS com de graus universitaris enfocats a 
enginyeria, arquitectura, etc. 

Aquesta assignatura presenta continguts tècnics que es tracten als estudis posteriors, 
on s’hi dediquen habilitats bàsiques per a assolir-los. De forma específica, i en els dos 
anys, es tracten continguts com els recursos energètics, materials, circuits elèctrics, 
processos de fabricació... 

A més, els seus continguts i la forma de treballar-los són un complement a 
assignatures com matemàtiques, física o química. 
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ECONOMIA DE L’EMPRESA I 

Aquesta matèria té com a objecte d’estudi què és una empresa i el seu funcionament. 
S’aprofundeix la funció de direcció, les formes jurídiques (empresari individual, SA, 
SL…) i també ens els departaments de producció, recursos humans (personal) i 
comercial (màrqueting). 

ECONOMIA 

És una matèria amb uns continguts molt presents en els mitjans de comunicació i en la 
societat actual. L’atur, la inflació, la crisi, els tipus d’interès… Són temes que influeixen 
en la nostra vida ja sigui com a consumidors, treballadors, empresaris… Mitjançant 
l’estudi de l’economia es tindran eines per prendre decisions amb més coneixements, 
així com entendre una mica més l’entorn que ens envolta. L’objectiu d’aquesta matèria 
és proporcionar una visió global del sistema econòmic i iniciar l’alumnat en la utilització 
d’una certa capacitat de raonament econòmic. 

DIBUIX ARTÍSTIC I 

Aquesta matèria en la seva essència és bàsicament pràctica. Hi ha continuïtat en la 
matèria a segon de batxillerat. Dibuixem i observem el nostre entorn, la natura, la 
figura humana... Treballem tècniques seques i humides. Es parla d’ART i es treballa en 
un ambient similar a un taller artístic. Va dirigit als alumnes amb inquietuds artístiques, 
possibilitat de fer graus de disseny, i sobretot que gaudeixin amb el dibuix i la pintura. 

SOCIOLOGIA 

Com són les persones en societat? Podem pensar-nos com a individus aïllats? Podem 
comprendre quines són les mediacions culturals i socials que formen part de la nostra 
vida? Podem entreveure els conflictes existents en tot sistema social? La sociologia és 
un saber que estudia les diverses funcions de la societat, les característiques del 
procés de socialització i els agents hi intervenen, i a més és una disciplina que ens 
dota de les eines per analitzar els diferents sistemes socials i polítics. 

Investigar la societat i els grups humans sempre va bé per a conèixer-se millor i 
conèixer millor el nostre entorn. En aquesta matèria ens ho proposarem a través 
d’exposicions orals, anàlisis de situacions i experiments, alguna prova escrita i treballs 
individuals o grupals. 

CULTURA AUDIOVISUAL 

Aquesta matèria és una introducció  en les arts audiovisuals. Principalment ens 
centrarem en l’estudi de  la imatge fixa i les seves formes d’expressió. El nostre treball 
es basarà en el coneixement teòric, l’anàlisi escrit i la posada en pràctica. 
Recomanada a alumnes amb inquietuds creatives. 

ESTADÍSTICA 

L’Estadística és la part de les matemàtiques que es dedica a l’estudi i l’anàlisi de 
dades. Estem immersos en la Societat de la Informació i no és possible entendre el 
món en que vivim sense aquesta disciplina. L’estadística s’ha convertit en el mètode 
pràctic per a descriure valors, formular prediccions i inferències i participar activament 
en la presa de decisions en els àmbits polític, social, psicològic, mèdic, biològic, físic… 

A l’optativa de batxillerat es veurà com fer recollida de dades i el seu tractament amb 
estadística descriptiva unidimensional i bidimensional. 
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FRANCÈS 

L’objectiu és iniciar-se en una segona llengua estrangera seguint el sistema 
d'aprenentatge de les escoles oficials d’idiomes. La metodologia és una combinació de 
recursos web, activitats lúdiques i tècniques tradicionals, sempre potenciant l’oralitat. 

ESTADA A L’EMPRESA 

Consisteix a fer 70 hores de pràctiques en una empresa fora de l’horari escolar, sota la 
supervisió d’un tutor. Té una funció essencialment orientadora, que té com a objectiu 
fer conèixer la realitat del món laboral als estudiants. L’institut treballa amb una borsa 
d’empreses o entitats d’Arenys de Mar (Biblioteca, Oficina de turisme, Ràdio Arenys, 
Campus esportius, Escoles bressol…), però si l’alumne té interès per una altra 
empresa es pot valorar. 

 


