Batxillerat
Distribució curricular:
Assignació horària de les matèries
MATÈRIES

Hores 1r

Hores 2n

Llengua catalana i literatura

2

2

Llengua castellana i literatura

2

2

Llengua estrangera

3

3

Educació física

2

---

Filosofia

2

---

Ciències per al món contemporani

2

---

Història de la filosofia

---

3

Història

---

3

Tutoria

1

1

Matèria comuna d'opció 1

4

4

Matèria de modalitat 2

4

4

Matèria de modalitat 3

4

4

Modalitat 4 o
específiques

4 o
(2 + 2)

4 o
(2 + 2)

TOTAL

30

30

Treball de recerca

Matèries de Modalitat
1r BATXILLERAT CIÈNCIES/ TECNOLOGIA
CIENTÍFIC

TECNOLÒGIC

MATEMÀTIQUES I
CIÈNCIES DE LA TERRA o FÍSICA I
FÍSICA I
BIOLOGIA I
TECNOLOGIA IND. I
QUÍMICA I /DIBUIX TÈCNIC I
PSICOLOGIA + COMENTARI DE TEXTOS (2 +2)
BATXIBAC: LLENGUA I LITERATURA FRANCESES (2 +1)* + Hª FRANÇA (2 +1)*

2n BATXILLERAT CIÈNCIES/ TECNOLOGIA
CIENTÍFIC

TECNOLÒGIC
MATEMÀTIQUES II

GEOLOGIA o FÍSICA II
BIOLOGIA II

FÍSICA II
TECNOLOGIA IND. II

QUÍMICA II
DIBUIX TÈCNIC II/ ELECTROTÈCNIA
BATXIBAC: LLENGUA I LITERATURA FRANCESES

•

Matemàtiques: és una matèria obligatòria per a les modalitats de ciències i tecnologia.

•

Història de França/ Llengua i literatura franceses: dirigida als alumnes que cursin el
batxibac. A primer curs es cursaran dues hores de classe addicionals els dilluns a la
tarda 15:45-17:45 (una hora de Literatura francesa i una hora d'Història de França).

•

En les proves d’accés a la universitat , les matèries de modalitat estan ponderades i,
per tant, cal tenir en compte les assignatures que tenen un índex de ponderació més
alt per assegurar l’accés a la carrera universitària que es vulgui estudiar.

1r BATXILLERAT HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS
HUMANÍSTIC

SOCIAL

LLATÍ I

MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS I
HISTÒRIA o ECONOMIA EMPRESA I
LITERATURA UNIVERSAL o ECONOMIA (SOCIAL)
GREC I (4)
PSICOLOGIA+COMENTARI TEXTOS (2 +2)
BATXIBAC: LLENGUA I LITERATURA FRANCESES (2 +1)* + HISTÒRIA DE FRANÇA (2 +1)*

2n BATXILLERAT HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS
HUMANÍSTIC

SOCIAL

LLATÍ II
MATEMÀTIQUES APLICADES CCSS II
HISTÒRIA DE L’ART o ECONOMIA EMPRESA II
LITERATURA CATALANA
LIT. CATALANA o GEOGRAFIA
GREC II (4)
LITERATURA CASTELLANA (4)
BATXIBAC: LLENGUA I LITERATURA FRANCESES (4)

•

Les matèries en color taronja són matèries comunes d’opció obligatòries. El llatí, ho és
per a la modalitat de batxillerat humanístic; i les matemàtiques aplicades a les
ciències socials per a la modalitat de socials.

•

Història de França/ Llengua i literatura franceses: dirigida als alumnes que cursin el
batxibac. A Primer curs es cursaran dues hores de classe addicionals els dilluns a la
tarda 15:45-17:45 (una hora de Literatura francesa i una hora d'Història de França).

•

En les proves d’accés a la universitat , les matèries de modalitat estan ponderades i,
per tant, cal tenir en compte les assignatures que tenen un índex de ponderació més
alt per assegurar l’accés a la carrera universitària que es vulgui estudiar.

Batxibac
El programa Batxibac permet als alumnes cursar un currículum mixt que suposa fer un
terç de l'horari lectiu del batxillerat en Llengua francesa i cursar les matèries de
Llengua i literatura franceses i Història de França.
A Batxillerat, els alumnes que cursen el currículum mixt cursaran les següents hores
lectives en llengua francesa, organitzades de la següent manera:
1r BAT
Filosofia
Tutoria
Història de França
Llengua i Literatura francesa

HORES
2
1
3 (2+1)*
3 (2+1)*

2n BAT
Treball de recerca
Tutoria
Història de França
Llengua i Literatura francesa

HORES
2
1
2 (1+ 1)*
3 (2 + 1)*

*L’alumne cursa dues hores de classe addicionals els dilluns a la tarda 15:45-17:45 (una
hora de Literatura francesa i una hora d'Història de França).
** L’alumnat de Batxibac també realitza diferents activitats addicionals en llengua
francesa, des d’intercanvis amb alumnat d’altres centres fins a jornades i conferències
en francès. Les activitats formen part del currículum; per tant la participació és
obligatòria.
Per accedir al Batxibac, l'alumne ha de demostrar un nivell bàsic de francès equivalent
al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
Els alumnes que el cursen, obtenen el títol de batxillerat i la titulació de baccalauréat si
superen una prova externa que es fa íntegrament en francès.
http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/baccalaureat

Batxillerat a distància (IOC)
Quan per raons organitzatives no es puguin oferir determinades matèries específiques
o de modalitat, o bé l’alumne no les pugui cursar, de manera presencial, el centre farà
oferta d'aquestes matèries en la modalitat d’educació a distància, a través de l’Institut

Obert de Catalunya. L’alumne, o els pares o tutors legals en el cas de ser menor d’edat,
han de presentar la sol·licitud a la direcció del centre, en el moment de formalitzar la
matrícula al curs corresponent.
La direcció del centre ha de valorar, a partir de la informació disponible sobre
l’evolució de l’alumne en cursos anteriors i de les matèries de modalitat o optatives
que s’ofereixen en el centre, la conveniència que l’alumne cursi la matèria o matèries
sol·licitades a través de l’educació a distància, tenint en compte que l'adscripció de la
modalitat de cada alumne s'ha de correspondre amb alguna de les que té autoritzades
el centre.

Seguiment i avaluació de l’alumne a l’IOC
El centre és el responsable de la gestió de les proves de les matèries de l’IOC que han
d’aplicar-se de manera presencial i que posteriorment es retornaran a l’IOC per
corregir-les. Així mateix, s’assignarà un professor responsable del seguiment i suport
de l’alumnat que cursi alguna matèria a distància.
http://ioc.xtec.cat/educacio/materies-eso-i-batx

Modalitats i itineraris
L’oferta educativa del centre està concentrada en dos itineraris:
• Ciències i Tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials
Per a cada modalitat s’han d’escollir diferents matèries alternatives, les quals serveixen
per constituir un itinerari formatiu adequat als estudis que es vulguin cursar
posteriorment.
Podeu consultar el web Què i per què estudiar a les universitats catalanes?
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
Trobareu la informació i les eines necessàries per tal de planificar el futur acadèmic,
amb totes les dades actualitzades dels estudis oficials i màsters universitaris que
s’imparteixen a Catalunya.

Matèries d’ampliació curricular
L’alumnat pot cursar dues altres matèries específiques fora de l’horari marc del
batxillerat:
•

Estada a l'empresa (2h): la matèria té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat la
realitat del món laboral.

Consta aproximadament de 140 hores de formació, de les quals 70 hores
serveixen per desenvolupar continguts teòrico-pràctics. Durant l’estada,
l’alumne prendrà contacte amb l’àmbit professional adequat als seus interessos
i capacitats. La nota d’aquesta matèria queda reflectida en el currículum dels
alumnes que la cursin i s’oferirà dues hores per la tarda (a determinar).
•

Religió (2h): Per aquells alumnes que vulguin cursar-la, el centre l'oferirà també
a la tarda -a determinar-, en funció de la disponibilitat del professor.
Es dóna un enfocament cultural en el coneixement de les religions, les
tradicions, art i literatura, i també en els valors humans per ajudar a formar
persones responsables.

Treball de recerca
El treball de recerca és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la
investigació que realitza tot l'alumnat de batxillerat amb l'orientació i seguiment del
professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. La dedicació horària de
l'alumnat és de 70 hores aproximadament.
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/kz/treball_recerca_general.pdf

