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 Departament d’Educació 
 Institut Els Tres Turons 

 Arenys de Mar 

 

 

MATÈRIES DE 2n DE BATXILLERAT PER AL CURS 2020-2021 
 
Breu explicació del contingut de cadascuna de les matèries de modalitat que poden 
ser més desconegudes i de les específiques. 

 

2n BATX Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials 

Comuna 

d’opció, 4h 
Matemàtiques II Llatí II 

Matemàtiques 

Aplicades a les 

Ciències Socials II 

Modalitat, 

4h 
Química II Dibuix  Tècnic II Literatura Castellana Geografia 

Modalitat, 

4h 
Biologia II 

Tecnologia 

Industrial II 
Història de l’Art 

Economia de 

l’Empresa II 

Específiques 

4h 

Física II 

Dibuix artístic II 

Francès II 

Electrotècnia 

2h 

A - Psicologia 

A - Història de Catalunya 

A - Estadística 

B - Biologia Humana 

B - Comentari de Text 

B - Sociologia 

2h Estada a l’Empresa 

 

 
 
COMENTARI DE TEXT  
 
Té un caràcter eminentment pràctic. El plantejament d’aquesta optativa pretén que el 

procés de capacitació de la competència comunicativa es vegi ampliat amb les 

aportacions de la literatura, dels textos periodístics d’opinió, de la publicitat i de 

l’assaig. Llegir i comprendre textos literaris suposa desenvolupar la formació literària 

amb llurs repercussions en la formació intel·lectual i en l’enriquiment personal de 

l’alumnat. Combinant, com es proposa en aquesta programació, la recepció literària 

amb la producció i la informació, l’alumnat haurà desenvolupat la seva formació 

literària posant en joc les habilitats pròpies de la llengua: parlar, escoltar, llegir i 

escriure. Els mitjans de comunicació, més concretament la premsa, tenen tal 

importància en la societat actual que és inevitable desenvolupar la capacitat crítica de 

l’alumnat per enfrontar-se amb autonomia a la poderosa influència que exerceixen. Els 

continguts d’aquesta matèria tenen en l’escriptura l’eina de major utilitat per estimular 

el desenvolupament cognitiu i lingüístic en la mesura que els ajuda a desenvolupar la 

seva llengua per comprendre’s millor a ells mateixos i a emetre judicis crítics.  
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PSICOLOGIA  

 

Què en sabem dels mecanismes que intervenen en el comportament humà? La 

psicologia estudia i analitza el comportament i els processos mentals de les persones. 

Podem conèixer la gran quantitat de variables que influeixen en el nostre pensament i 

en la nostra afectivitat? Si bé això resultaria impossible, sí és possible entendre millor 

els fenòmens psicològics bàsics (la percepció, la memòria, la consciència, l’atenció o 

la personalitat), conèixer els diferents trastorns mentals i les principals escoles i 

teràpies psicològiques. En cursar la matèria ens farem preguntes com: quan va 

començar la psicologia? Hi ha diverses corrents psicològiques? El nostre 

comportament és innat i inalterable? És la depressió una malaltia? Quins són els 

mecanismes de defensa més freqüents? Investigar la personalitat humana sempre va 

bé per a conèixer-se millor. En aquesta matèria ens ho proposarem a través 

d’exposicions orals, anàlisis de casos i experiments alguna prova escrita i treballs 

individuals o grupals.  

 

BIOLOGIA HUMANA  

 

La finalitat d'aquesta matèria és ampliar els continguts específics de biologia humana, 

donar una visió integrada i global del cos humà i incidir en alguns aspectes relacionats 

amb l'aplicació pràctica de la biologia a la vida quotidiana. La matèria és una 

continuació, ampliació i aprofundiment dels continguts de la Biologia humana presents 

a l'Educació secundària obligatòria, amb caràcter sobretot experimental.  

 

HISTÒRIA DE CATALUNYA 

 

La història de Catalunya és un suport per la història d'Espanya. Es treballa el temari 

ampliat d'Història de Catalunya dins l'assignatura d'Història d'Espanya però sobretot es 

treballen les fonts històriques que es demanen a l'examen de la selectivitat. 

 

ELECTROTÈCNIA 

 

L'electrotècnia és la part de la tècnica que tracta l’aplicació pràctica dels fenòmens 

elèctrics i magnètics i les relacions existents entre ells. A causa d'aquest vessant 

pràctic es considera una ciència aplicada. Forma part de les matèries de modalitat del 

batxillerat tecnològic. 

 

En aquesta matèria s’estudien els conceptes bàsics de l'electricitat i el magnetisme i 

les lleis que els regeixen. També s’analitza el comportament dels components elèctrics 

bàsics, tant en continu com en altern. Es tracta la generació i ús de l'energia elèctrica i 

finalment s'estudien diferents circuits i camps d'aplicació de l’electrotècnia. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 


