
1OBJECTIU DEL
BATXILLERAT

El Batxillerat a l’Institut Les Margues oferirà a l’alumnat 
la formació necessària, acadèmica i personal, per:

Accedir a estudis superiors.
Preparar-se per al món laboral.
Desenvolupar-se com a persones autònomes, 
responsables i amb esperit crític.

2ELS NOSTRES
PUNTS FORTS

Transparència, participació i
compomís.
Innovació pedagògica i ús de les noves tecnologies 
a l’aula.
Equip humà implicat i cohesionat en contínua 
formació.
Tracte familiar i personalitzat.

3HORARI
Horari intensiu de 8.00 a 14.30 hores.

Pati d’11.00 a 11.30 hores.

4SEGUIMENT INDIVIDUAL
I TUTORITZACIÓ

Atenció tutorial individualitzada.
Treball conjunt de l’equip docent i el Departament 
d’Orientació en l’acció tutorial.
L’acció tutorial engloba: 
 Orientació personal.
 Orientació acadèmica.
 Orientació professional.
Comunicació amb les famílies.  Reunions generals i 
entrevistes personals mitjançant:
 plataforma iEduca.
 via telefònica.
 correu electrònic.
 videotrucada.
 visites presencials.
CAABILM (Consell Assessor d'Alumnat per al 
Batxillerat a l'Institut Les Margues).

5INTERNACIONALITZACIÓ
I PLURILINGÜISME

Matèries impartides totalment en anglès.
Itinerari Batxillerat Humanístic Multilingüe (BAHM!).
Participació en el programa GEP
(Generació Plurilingüe).
Acreditació del nivell d’assoliment de llengua anglesa 
(EOI).
Intercanvis (virtuals i/o presencials) amb altres 
centres educatius europeus.
Participació en activitats acadèmiques en llengua 
anglesa dins de la plataforma eTwinning.

6CURRÍCULUM

Ll. Catalana i Literatura
Ll. Castellana i Literatura
Ll. Estrangera (anglès)
Educació física
Filosofia
Ciencies per al món contemporani 
(Cultura Científica)
Treball de recerca
Tutoria
(*) Sense assignació horària 
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FRANGES Tecnològic -Científic Humanístic -Social

Matèria
d’opció

Franja 1

Franja 3

Franja 2

Matemàtiques I

Tecnologia
industrial I

Dibuix
tècnic I

Física I

Biologia I

Química I

Ciències de
la Terra I

Literatura universal
(en anglès)

Història del món
contemporani (en anglès)

Economia d’empresa I

Literatura universal

Francès
(2a llengua
estrangrera)

Psicologia i Tècniques
d’expressió
graficoplàstica*

Història del
món
contemporani

Llatí I Matemàtiques aplicades
a les ciències socials I

* Psicologia i Tècniques d’expressió graficoplàstica són dues matèries diferents,
de 2h lectives setmanals cadascuna.
En el nostre centre, es combinen per formar un bloc horari de 4h setmanals.
Per tant, s’han d’escollir de forma conjunta en aquesta franja.

1r BATXILLERAT

FRANGES Tecnològic -Científic Humanístic -Social

Matèria
d’opció

Franja 1

Franja 3

Franja 2

Matemàtiques II

Tecnologia
industrial II

Dibuix tècnic II o
Electrotècnica

Física II

Biologia II

Química II

Ciències de
la Terra II

Literatura
catalana

Geografia

Llatí II Matemàtiques aplicades
a les ciències socials II

2n BATXILLERAT

Economia d’empresa II

Història de l’art

Literatura
castellana

MATÈRIES COMUNES

MATÈRIES DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES



Experiència i il·lusió

15...anysTELÈFON:
93 886 71 16
CORREU:
a8063837@xtec.cat
ADREÇA:
Avda. Francesc Macià, 14
08506 Calldetenes
WEB:
https://agora.xtec.cat/institutlesmargues/

El curs 2021-2022, farà 15 anys que va obrir 
les portes l’institut i en farà 7 que es va 
estrenar l’edifici nou. Pas a pas, pedra a 
pedra, s’ha anat construint un espai de 
reflexió, de creixement i d’aprenentatge.

A més a més, aquest curs, farem un salt 
endavant amb la implementació del batxille-
rat al centre: 2 línies, 3 itineraris (el cientifi-
cotecnològic, l’humanístic i el social) que 
permeten diferents combinacions persona-
litzades, tutoria individualitzada, acompa-
nyament emocional, matèries exclusivament 
en anglès, un equip humà preparat i amb 
empenta, instal.lacions i equipament mo
derns (taller de tecnologia, laboratori de bio-
logia i geologia, laboratori de física i química, 
aula d’idiomes, gimnàs, aula de Visual i 
Plàstica...) i molt més.

Vine a descobrir-ho:


