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OBJECTIUS DEL BATXILLERAT 
 

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics de 

trenta hores lectives setmanals, els quals es poden completar en un màxim de quatre anys. S’hi accedeix 

mitjançant la titulació de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. 

 

Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada 

modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves 

perspectives i interessos de formació, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. 

 

Aquest cicle proporciona als alumnes: 

1.- Maduració intel·lectual i humana, adquisició i integració de nous sabers i habilitats, preparació per assumir 

funcions que impliquin tasques de responsabilitat. 

2.- Contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, 

tecnologia i art). 

3.- Adquisició d’una metodologia adient i d’una visió del món des de bases sòlides. 

4.- Orientació que canalitzi les seves preferències i capacitats. 

5.- Preparació per a estudis posteriors (professionals i universitaris), homologats  en l’entorn europeu i que 

serveixen per al món laboral. 

ESTRUCTURA CURRÍCULUM BATXILLERAT 

El nostre institut ofereix dues modalitats de batxillerat: ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. El 

currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna 

d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen 

assignada una hora setmanal de tutoria. 

En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze 

restants, a la part diversificada. 

 
 MATÈRIA 1r. BTX 2n. BTX 

Part comuna 

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 - 3 

Història de la filosofia - 3 

Tutoria 1 1 

Part diversificada 

Matèria comuna d’opció 
4 4 

Matèria de modalitat 2 4 4 

Matèria de modalitat 3 4 4 

Matèria de modalitat 4 o matèria 
específica 

4 o 2+2 4 o 2+2 

 TOTAL 30 30 
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PAU  ( proves d'accés a la universitat) 

 

 

 

 

 

 

 

● Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències 
adquirides en el batxillerat. 

● Les PAU són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de 
les universitats catalanes, però  amb la col·laboració del professorat de secundària. Aquestes 
proves es fan a mitjan mes de juny. 

● La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, són 
ponderadament la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa 
indefinida. 

● La nota d'admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a 
més d'aquesta nota d'accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, 
degudament ponderades. 

 


