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1. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT A L’INSTITUT LEONARDO DA VINCI 
 
L’Institut Leonardo da Vinci ofereix dues modalitats de Batxillerat 

- modalitat de Ciències i Tecnologia (CT)  
- modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (HS) 

 
El Batxillerat s’organitza en matèries comunes, matèries de modalitat i en matèries específiques. 
 
1.1. Les matèries comunes  
 
Les matèries comunes es cursen sigui quina sigui la modalitat de Batxillerat escollida, i permeten a 
l’alumnat aprofundir en la seva formació general, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i 
aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen 
l’aprenentatge continu.  
 

MATÈRIES COMUNES 1r. BATXILLERAT 2n. BATXILLERAT 

Llengua catalana i literatura   

Llengua castellana i literatura   

Llengua estrangera (*)   

Filosofia   

Educació Física   

Ciències per al món Contemporani 
(Cultura Científica)   

Història de la Filosofia   

Història d’Espanya i de Catalunya   

Treball de recerca (*)   

Acció tutorial   

(*) sense assignació horària. 
 
(*)A partir del curs 2021/22 hi haurà la possibilitat de fer alemany com a llengua estrangera enlloc 
d’anglès per donar continuïtat al projecte lingüístic iniciat a l’ESO. 
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El Consell d’Europa recomana que els països membres de la Unió Europea facilitin als seus ciutadans i 
ciutadanes formació lingüística funcionalment operativa també en una segona llengua estrangera. En les 
aules de segones llengües estrangeres, la gradació de metes és encara més urgent. Sembla convenient 
que des de la segona llengua estrangera es faci un esforç per aprofitar tots els coneixements i capacitats 
transferibles que els aprenents han adquirit o que estan en procés d’adquisició en les altres llengües de 
les quals tenen un nivell més avançat. 
 
1.2. Les matèries de modalitat  
 
Les matèries de modalitat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic 
vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les 
competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la 
inserció en un determinat camp laboral.  
 
En funció de la modalitat escollida, són les següents: 
 

MODALITAT D’HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS 1r.  2n. 

Llatí I i II / Matemàtiques aplicades a les CS I i II  4h 4h 

Economia d’empresa I i II  4h 4h 

Economia  4h  

Literatura Universal en anglès (*) 4h.  

Història del món contemporani 4h  

Literatura Castellana 2h 2h 

Literatura Catalana 2h 2h 

Geografia  4h 

Història de l’art  4h 

Estada a l’empresa  2h 
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MODALITAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 1r.  2n. 

Matemàtiques I i II  4h 4h 

Biologia I i II 4h 4h 

Física I i II 4h 4h 

Química I i II 4h 4h 

Dibuix tècnic I i II 4h 4h 

Tecnologia Industrial I i II 4h 4h 

Ciències de la Terra I i II 4h 4h 

 
 
1.3. Les matèries específiques  
Les matèries específiques contribueixen a completar la formació de l’alumnat, aprofundint en aspectes 
propis del centre o ampliant les perspectives de la formació general. L’Institut Leonardo da Vinci 
ofereix en el currículum de Batxillerat aquestes matèries específiques:  
 
Literatura universal en anglès (*) 1r 4 
 
Estada a l’empresa (**) 2n. 2 
 
 
 
(*) La literatura universal s’ofereix com una matèria d'ampliació específica per al currículum 
humanístic-social del centre. S'imparteix en llengua anglesa. Té una assignació horària de quatre hores 
que en aquest cas s’oferten a 1r. de Batxillerat. Per cursar aquesta matèria, hi ha d’haver almenys 10 
alumnes matriculats.  
(**) L’estada a l’empresa consta d’un total de 140h. La part pràctica, de 70h. s’iniciarà el juliol de 2021, 
una funció essencialment orientadora que té com a objectiu fer conèixer als alumnes la realitat del món 
laboral. La part teòrica, amb les 70h. restants, es distribueix al llarg del curs amb 2 hores lectives.  
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2. ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT A L’INSTITUT LEONARDO DA VINCI 
 
 

MATÈRIES HORES SETMANALS 
1r. BATXILLERAT 

HORES SETMANALS 
2n. BATXILLERAT 

PART COMUNA 

Llengua Catalana 2 2 

Llengua Castellana 2 2 

Llengua estrangera (*) 3 3 

Educació Física 2  

Filosofia 2  

Ciències per al món Contemporani 2  

Història de la Filosofia  3 

Història d’Espanya i Catalunya  3 

Acció tutorial 1 1 

Treball de recerca - - 

TOTAL 14 14 

PART OPTATIVA 

Matèria comuna d’opció (matèria de 
modalitat obligada) 

4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat o específiques 4/ 2+2 4/ 2+2 

TOTAL 16 16 

TOTAL ETAPA 30 30 

 
(*) Hi ha la possibilitat de fer alemany com a llengua estrangera enlloc d’anglès per donar continuïtat al 
projecte lingüístic iniciat a l’ESO. 
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A l’hora d’escollir les matèries de modalitat i/o específiques, els nois i noies han de tenir present els 
estudis futurs als quals vulguin optar i les seves preferències i interessos.  
.  
Hi ha algunes pàgines web que ofereixen orientació professional i acadèmica als nois i noies:  
 
http://www.unportal.net/  
http://queestudiar.gencat.cat/es/estudis/  
http://universitats.gencat.cat/ca/inici/ 
 
2.1. Configuració del currículum dels alumnes 
 
L’alumnat tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció corresponents, les matèries de modalitat 
i/o  les específiques que cursarà a cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al 
conjunt de l’etapa i l’orientació acadèmica rebuda. 
L’alumnat, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa 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 aliena, o bé amb dues matèries específiques.  
Així, la distribució d’hores del currículum de cada alumne s’ha d’ajustar al quadre següent:  
 
  

Matèries Hores 
setmanals 

1r 2n 

Comunes (en què s'inclou la Tutoria) 14 14 

Matèria comuna d’opció de la modalitat triada (vegeu l'apartat Matèries 
comunes d'opció) 

4 4 

Matèria de la modalitat triada (vegeu l'apartat Matèries de modalitat) 4 4 

Matèria de la modalitat triada (vegeu l'apartat Matèries de modalitat) 4 4 

Matèria de qualsevol modalitat o matèries específiques 4 o 
2+2 

4 o 
2+2 

Total 30 30 

http://www.unportal.net/
http://www.unportal.net/
http://www.unportal.net/
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Aquesta distribució només es deixa de complir si l'alumne canvia de modalitat a 
segon curs. En aquest cas, el nombre de matèries de la nova modalitat passa de 
6 (2 comunes d'opció + 4 modalitat) a 4 (la comuna d'opció de segon i tres de 
modalitat, totes de la nova modalitat).  

 

Per poder impartir les matèries de modalitat i específiques que ofereix el centre, cal un mínim 
de deu alumnes. Queden excloses d'aquesta limitació les matèries comunes d'opció, el Grec i 
la Segona Llengua Estrangera, per donar continuïtat al projecte lingüístic iniciat a l'ESO. Per a 
la resta de matèries que no arribin al mínim de deu alumnes, el centre els pot adreçar a 
cursar-les a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 

 

2.2. Com es trien les matèries de modalitat de Batxillerat? 

Els itineraris són tancats segons la modalitat triada. Hi ha una part comuna que té una càrrega 
de 14 hores i els 16 hores restants han de sortir de les 4 matèries de modalitat que han de 
cursar necessàriament dins de l’itinerari triat. No hi ha possibles combinacions entre les 
propostes, són tancades. 

 

MATÈRIES DE MODALITAT    OPCIÓ  CIENTÍFIC 
 

                                      1r curs                                                2n curs 

1 Matemàtiques I Matemàtiques II 

2 Biologia I  Biologia II 

3 Química I  Química II 

4 Física I   /  Ciències de la Terra I   Física II  / Ciències de la Terra II 
 

MATÈRIES DE MODALITAT    OPCIÓ TECNOLÒGIC 
 

                                      1r curs                                                2n curs 

1 Matemàtiques I Matemàtiques II 

2 Tecnologia Industrial I   Tecnologia Industrial II  

3 Dibuix Tècnic I/ Química I  Dibuix Tècnic II / Química II 

4  Física I   Física II  
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MATÈRIES DE MODALITAT    OPCIÓ CIÈNCIES SOCIALS  
 

                                      1r curs                                                2n curs 

1 Matemàtiques aplicades a les C. 
Socials I  

Matemàtiques aplicades a les C. 
Socials II 

2 Economia de l’Empresa I   Economia de l’ Empresa II 

3 Història del món contemporani   Geografia  

4  Economia   Estada a l’empresa (*) / Història de l’art 

MATÈRIES DE MODALITAT    OPCIÓ HUMANÍSTIC 
 

                                      1r curs                                                2n curs 

1 Llatí I  Llatí II 

2 Literatura castellana / Literatura 
catalana  

 Literatura castellana / Literatura 
catalana 

3 Història del món contemporani   Geografia  

4 Literatura Universal   Història de l’art  
 

(*) L’estada a l’empresa està pensada per a l’itinerari social. S’iniciarà durant el mes de juliol del 2021. 
El curs 2021-22 es concretarà amb una part teòrica de 2h. dins de l’horari lectiu.  Amb la situació de 
crisi sanitària del COVID-19, la realització de l'estada de l'empresa durant el juliol de 2021 queda 
supeditada a la normativa del PROCICAT d'aquell moment. 
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2.3. Altres aspectes importants del Batxillerat 

Treball de recerca 

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir 
decisivament a assolir la competència en recerca, es computa entre les matèries de 2n curs i 
cada alumne el fa individualment. 

Aquest treball compta un 10% de la nota d’expedient del Batxillerat. 

Realitzar un treball de recerca comporta un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la 

investigació entorn d’un tema acotat amb uns objectius concrets. Així mateix, es contempla 
com un element particularment útil per determinar si l’estudiant ha après a treballar de forma 
autònoma en la recerca administrant el temps disponible, organitzant tasques complexes i 
aconseguint-ne els objectius. 

Al llarg del 1r curs, els nois i noies reben orientació i indicacions per part dels seus tutors 
relatives a la matèria del treball de recerca. Cada alumne pot triar la persona que vol que 
tutoritzi el seu treball i és aquesta persona qui li farà el seguiment del treball al llarg de tot el 
procés. 

A finals del 1r trimestre del 2n curs, els alumnes lliuren la memòria del treball de recerca i en 
fan la presentació oral davant del tribunal de professorat que l’avaluarà. 

 

L’Estada a l’empresa 

L’Estada a l’empresa ha de tenir una durada de 140 hores d’acord a la configuració del 
currículum de Batxillerat. 

Consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat dels alumnes en una 
empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumne 
pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat i, així, enfocar millor el 
seu projecte de futur acadèmic i professional.  

D’una banda, els ajuda a comprovar, de manera directa i personal, les condicions reals en què 
es treballa a les empreses i com funciona el món laboral. De l’altra, en la seva vivència i 
participació activa, poden trobar elements importants que els ajudin a orientar-se de manera 
pràctica i realista en l’elecció del seu futur professional. 

Les pràctiques s’han de fer un cop acabat el primer curs de Batxillerat i abans de començar el 
segon, o sigui, durant les vacances d’estiu. Aquesta matèria s’iniciarà el juliol del 2021 i es 
continuarà durant el curs 2021-22 amb dues hores de caràcter teòric.  

Aquesta matèria específica està pensada únicament per a l’itinerari social del centre i no és 
obligatòria.  
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 Amb la situació de crisi sanitària del COVID-19, la realització de l'estada de l'empresa durant 
el juliol de 2021 queda supeditada a la normativa del PROCICAT d'aquell moment. 

 

Objectius generals: 

- Prendre contacte amb el món del treball i amb el seu sistema de relacions socials i 
laborals. 

- Adaptar-se de manera responsable i participativa a les normes de funcionament i a les 
situacions pròpies del centre de treball. 

- Adquirir informació complementària útil per enfocar el propi projecte de futur acadèmic i 
professional. 

- Afrontar amb progressiva autonomia, organització i iniciativa les tasques encomanades. 
- Desenvolupar i treballar aquelles capacitats professionals en què l’alumne/a manifesta 

predisposició i actitud positiva. 

 

 

 

3. LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) 

En el model actual de proves d’accés, no hi ha matèries de modalitat obligatòries d’examen. 
Les matèries de modalitat les triaran els estudiants i, fins i tot, no caldrà haver-les cursat. 

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues 
fases, 

Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis 

Llengua catalana i Literatura 

Llengua castellana i Literatura 

Llengua estrangera. A escollir entre: anglès, francès, italià i alemany 

Història 

Una matèria comuna* d’opció a escollir (independentment del batxillerat cursat) entre: 

• Llatí 

• Matemàtiques 

• Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 

 

* La matèria comuna d’opció escollida en la fase general, serà contemplada també per al 
càlcul de la nota d’admissió i, per tant, pondera sempre i quan la seva qualificació sigui 
superior a 5 punts. 
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Fase específica 

Cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, 
diferents a l’examinada en la fase general. 

La fase específica és un complement de nota, i determina una nota d'admissió ponderada en 
funció dels estudis que es vulguin cursar. 

* Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, 
sempre que no hagin estat triades a la fase general. 

 

Qualificació fase general i nota d’accés 

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. 

Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada, de 0 a 10 punts, per separat. 

És condició indispensable tenir una nota superior a 4 punts en la qualificació de la fase 
general per superar les PAU. 

Es considerarà superada cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior a 5. 

 

Nota d’accés. Es considera que un estudiant haurà superat la prova d’accés a la universitat si 
obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota 
mitjana de batxillerat (1r. i 2n. curs) i el 40% de la qualificació de la fase general. 

Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos 
acadèmics següents. 

Nota d’admissió 

El model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de la PAU i el procediment 
d’admissió: l ’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de Grau i Universitat 
on sol·licita ser admès. 

La nota d’admissió a un determinat estudi de Grau incorpora les qualificacions de les matèries 
de la fase específica ponderant-les segons el paràmetre de ponderació que correspongui (0,1 
ó 0,2), però cal que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què 
s’inscriu aquest títol de Grau. Escalcula amb la fórmula: 

Nota d’admissió = Nota d’accés (màxim 10 punts) + a · M1 + b · M2 (màxim 4 punts) 

“M1, M2” = dues millors qualificacions de matèries superades a la fase específica 

“a, b” = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2) 
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