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DISSENY CURRICULAR DEL 1r BATXILLERAT (2020-21) 
 
El disseny curricular de batxillerat consta de tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i 
específiques. 
 
Les matèries comunes de segon de batxillerat són les següents (suposen 14 hores lectives): 
 
Llengua catalana i literatura I 2h; Llengua castellana i literatura I 2h; Llengua estrangera I 3h; 
Filosofia, 2h; Ciències per al món contemporani, 2h; Educació física,2h i Tutoria 1h. 
 

Les matèries de modalitat es cursen a raó de 4 h cadascuna.  
 
Les matèries de la modalitat de ciències i tecnologia que es poden fer en aquest centre són: 
Química I; Biologia I; Dibuix tècnic I; Física I; Tecnologia industrial I; A més de les Matemàtiques I  
que són obligatòries per aquesta modalitat de batxillerat. 
 

Les matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials que es poden fer en aquest centre són: 
Economia de l’empresa I; Història del món contemporani; Literatura catalana i Economia. A més de 
Llatí I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I que són obligatòries per aquesta modalitat 
de batxillerat. 
 

Les matèries específiques completen (fins a les 30 hores lectives) el disseny curricular i són:   
Sociologia 2h; Estadística 2h; Francès, 2h; Cultura audiovisual, 2h; Dibuix artístic I 4h; Estada a 
l’empresa 2h. 
 
OBSERVACIONS 
 
Els alumnes, al final del batxillerat, han d’haver cursat almenys sis matèries de modalitat: la matèria comuna 
d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. La darrera 
franja de quatre hores de cada curs es completa amb una altra matèria de modalitat, pròpia o d’altri, o bé 

amb dues matèries específiques. Cal tenir en compte que l’oferta d’aquesta franja queda supeditada a 
un mínim d’alumnes inscrits. 
 

Els alumnes que compaginen els estudis de batxillerat amb la pràctica intensiva de l’esport, o bé els 
estudis de música o dansa, poden sol·licitar el reconeixement o convalidació d’algunes matèries.  
 
Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar 
l’exempció de la matèria Estada a l’empresa.  L’Estada a l'Empresa es pot fer a primer curs o a 
segon. Si l'alumne la fa durant els mesos de juliol o setembre de l'any en què cursa primer, cal que 
estigui matriculat d'aquesta matèria específica a primer curs perquè l'assegurança escolar el 
cobreixi. En aquesta situació, l'avaluació final definitiva d'aquesta matèria ha de constar a 
l'avaluació extraordinària. 
 
Els alumnes poden cursar alguna matèria de modalitat o específica a través del batxillerat a 
distància (Institut Obert de Catalunya , IOC), si per raons organitzatives no poden cursar-les en el 
seu centre ordinari, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs. La inscripció en una matèria 
a distància és gratuïta. En aquest cas la família, o l’alumne si és major d’edat, ha de presentar al 
centre la sol·licitud corresponent. 
 


