
BATXILLERAT 

QUÈ ESTUDIARÀS: 
 

 1r BATXILLERAT (matèries comunes + tutoria + optatives) 
6 matèries comunes: 

 
 Llengua catalana i literatura (2h) 
 Llengua castellana i literatura (2h)     
 Llengua estrangera (Anglès) (3h) 
 Filosofia (2h) 
 Educació Física (2h) 
 Ciències món contemporani (2h) 
 

Treball de recerca  
 

4 matèries optatives (4x4h). Escollir una de 4h o dues de 2h de cada grup: 
Optativa 1: Donada per llei, anomenada matèria comuna d’opció. 

 

Les optatives s’oferiran en funció de la demanda 

Aquests estudis permeten accedir a l'estudi d'un grau universitari, a un cicle formatiu de grau superior o al món laboral. 

Modalitat Ciències i Tecnologia 
Modalitat Humanitats i  

Ciències Socials 

Opt 
1  

Matemàtiques 1  
Opt 
1 

Mates aplic. C. Socials 1 

Llatí 1 

Opt 
2 

Tecnologia industrial 1 
Opt 
2 

Economia de l’empresa 1 

Biologia 1 Història del món cont. 

Opt 
3 

Dibuix tècnic 1 
Opt 
3 

Economia 

Química 1 Literatura Universal 

Opt 
4 

Física (4h) 

Opt 
4 

Grec 1 (4h)  
Ciències Terra1 (4h) 

Francès 1 (2h)* a Francès 1 (2h)* a 

Alemany 1 (2h)* a Alemany 1 (2h)* a 

Sociologia (2h)* a Sociologia (2h)* a 

Psicologia (2h) * b Psicologia (2h) * b 

Estada a l’empresa(2h)* a,b 
Estada a l’empresa(2h)* 
a,b 

Religió (2h)* b Religió (2h)* b  

Matèries online (IOC): 
Cultura Audiovisual I, Anàli-
si Musical I, Anatomia Apli-
cada, Dibuix artístic I,  Llen-
guatge i Pràctica Musical, 
Volum. 

Matèries online (IOC): 
Cultura Audiovisual I, 
Anàlisi Musical I, Anato-
mia Aplicada, Dibuix artís-
tic I,  Llenguatge i Pràctica 
Musical, Volum. 

DURADA DELS ESTUDIS: 2 cursos acadèmics    HORARI MARC: matins de 8.00 a 14.30 hores 

 

 2n BATXILLERAT (matèries comunes + tutoria + optatives) 

6 matèries comunes: 
 

 Llengua catalana i literatura (2h) 
 Llengua castellana i literatura (2h) 
 Llengua estrangera (Anglès) (3h)  
 Història de la Filosofia (3h) 
 Història (3h) 
 Treball de recerca  
 

4 matèries optatives (4x4h).Escollir una de 4h o dues de 2h de cada grup: 
Optativa 1: Donada per llei, anomenada matèria comuna d’opció. 

 

Les optatives s’oferiran en funció de la demanda 

TREBALL DE RECERCA:  
Treball tutoritzat que s’inicia a 1r i finalitza a 2n (10% de la nota de batxillerat). 

Modalitat Ciències i Tecnologia  
Modalitat Humanitats i  

Ciències Socials 

Opt 
1 

Matemàtiques 2 
Opt 
1 

Mates aplic. C. Socials 2 

Llatí 2 

Opt 
2 

Tecnologia Industrial 2 
Opt 
2 

Econ. de l'empresa 2 

Biologia 2 Història de l'Art 

Opt 
3 

Dibuix tècnic 2 

Opt 
3  

Geografia  

Química 2 

Electrotècnia Literatura Catalana 

Física 2 (4h) Grec 2 (4h) 

Opt 
4 

Ciències Terra 2(4h)  Literatura Castellana(4h) 

Alemany 2 (2h) *a  Alemany 2 (2h) *a 

Francès 2 (2h) *a 
Opt 
4 

Francès 2 (2h) *a 

Preparació exàmens ofici-
als d’anglès (2h) *b 

 

Preparació exàmens ofici-
als d’anglès (2h) *b 

Matèries online (IOC): 
Cultura Audiovisual II, Anà-
lisi Musical II, Dibuix artístic 
II,  Disseny. 

Matèries online (IOC): 
Cultura Audiovisual II, 
Anàlisi Musical II, Dibuix 
artístic II,  Disseny. 

*Optativa 4: Es poden combinar les optatives de dues hores de la següent manera: 
Una matèria del grup a amb una matèria del grup b, no es poden escollir dues matè-
ries del mateix grup (Excepte Estada a l’empresa). 

*Optativa 4: Es poden combinar les optatives de dues hores de la següent manera: 
Una matèria del grup a amb una matèria del grup b, no es poden escollir dues matè-
ries del mateix grup. 



BATXILLERAT 
 

ASSESSORAMENT a l’alumnat i a les famílies 
És important escollir un bon itinerari en funció dels estudis posteriors que es volen realitzar. 

PAS DE CURS 

Es passa a 2n curs amb cap, una o dues matèries 
suspeses de 1r curs. 

Si es suspenen 3 o 4 matèries a 1r curs, l’alumne/a 
pot optar per repetir aquestes, o bé repetir tot el curs, 
renunciant a les matèries aprovades.  
 
Si només repeteix les pendents, amb un pla indivi-
dualitzat realitzat al centre, pot ampliar les matèries 
amb algunes de 2n curs. 
 
Amb 5 o més matèries suspeses a 1r curs, s’ha de 
repetir tot el curs. 
 
A segon curs només es repetiran les matèries sus-
peses, sigui quina sigui la quantitat. 
 

CONVALIDACIONS 
L’alumnat que cursi estudis de música o dansa 
pot convalidar matèries. 

PERMANÈNCIA 
La permanència en el Batxillerat serà de  
4 anys, com a màxim. 

Institut Ramon de la Torre 
C.Camí del Moro, 28-40 

43830 Torredembarra 
Telèfon: 977 642402 - 620582756 

http://www.institutramondelatorre.org 
 

Horari secretaria 
Període preinscripció: 9 a 16 h 
Horari juliol: matins de 10 a 13 h. 

NOTA D’ACCÉS=  
60% expedient batxillerat  

40% mitjana aritmètica PAU FASE GENERAL  
 
 

NOTA ADMISSIÓ= NOTA D’ACCÉS + FASE ESPECÍFICA 
 
 

FASE ESPECÍFICA (voluntària) 
 

Màxim 3 exàmens matèries de modalitat optatives2 
I s’agafen les dues millors qualificacions i ponderen un 10 o un 20%. 

 

2 important mirar taules de ponderacions 
 

FASE GENERAL (obligatòria)
1 

Exàmens matèries comunes 
+ 

1 matèria comuna d’opció 
 

1  S’ha de treure mínim un 4  

TAULES DE PONDERACIÓ:  
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/
acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/
acces_i_admissio_a_la_universitat/
preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/
info_gral/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf 

PAU—Prova d’Accés a la Universitat 

PREINSCRIPCIÓ: 
Del 14 al 21 de maig de 2019 
 

Les sol·licituds per Internet 
fins les 24:00 del dia 21 de maig 

 
 

MATRÍCULA: 
1a setmana de juliol  (Confirmar dates) 

 
Pàgines web d’interès:   http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 

 http://www.educaweb.cat/continguts/educatius/batxillerat/modalitats-estructura-batxillerat/ 

 http://www.informat.cat/batxillerat/ 


