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1. Presentació	

L’Institut Ernest Lluch ofereix la possibilitat de seguir el programa “English BATX” a alumnat 

de 1r de Batxillerat que triï la modalitat de Ciències Socials. El programa “English BATX” 

consisteix a cursar una part del currículum de Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials 

utilitzant l’anglès com a llengua vehicular utilitzant la metodologia AICLE. 

2. Justificació	

El programa té la voluntat d’implicar l’alumnat en el respecte per la diversitat lingüística i en 

la presa de consciència de la riquesa que representa. Igualment s’ofereix amb la intenció de 

donar noves oportunitats al nostre alumnat i contribuir a la millora de la seva formació 

encarada tant a assolir un nivell òptim en les competències lingüístiques en llengua anglesa 

i a obtenir bons resultats de les proves PAU, com per aconseguir una bona preparació per 

cursar cicles formatius de grau superior o graus universitaris en anglès.  

a. La	normativa	vigent	

El programa s’ajusta a les prioritats fixades en el nostre Projecte Educatiu, que estableix com 

un dels seus trets d’identitat l’aprenentatge i el domini de les llengües estrangeres, a més 

del català i el castellà, perquè “entén que és un element molt important per a les 

oportunitats futures de l’alumnat”. 

A més, pretén donar compliment de manera específica als objectius més generals establerts 

pel mateix sistema educatiu vigent. En aquest sentit, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMQE) estableix com a principi i finalitat de l’educació “la flexibilitat per 

adequar l’educació a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats de 

l’alumnat, així com els canvis que experimenten l’alumnat i la societat” (Art 1.e). 

En la mateixa línia, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) estableix com a principis rectors del 

sistema educatiu “la qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències 

bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat” (Art. 2.1 g), “la capacitació 

cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral” (Art. 

2.2 c) i “la flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat” 

(Art. 2.3 b). 

Igualment és pertinent assenyalar que en la mateixa LEC, en referir-se a les llengües 

estrangeres i al seu règim lingüístic, estableix que, a més d’incloure l’ensenyament d’una 

llengua estrangera “amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar, 
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llegir, conversar, parlar i escriure” cal fer-ho “d’acord amb el Marc europeu comú de 

referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües” (Art. 12.1.1.). 

b. La	demanda	actual	del	nostre	centre	

La demanda sostinguda d’alumnat que vol continuar o es vol incorporar a l’Institut Ernest 

Lluch per cursar-hi el Batxillerat, atreta pels coneixements, les activitats i els bons resultats 

acadèmics, és un element motivador per oferir-los el programa “English BATX”. 

En general, hi ha un conjunt d’alumnes que cursa l’ESO i que després continua els estudis de 

Batxillerat amb un nivell d’anglès notable. El programa s’adreça a aquest perfil d’alumnes 

que desitja donar valor al domini de la llengua anglesa. 

En la prospecció feta entre el nostre alumnat per saber si estarien interessats en un 

Batxillerat d’aquestes característiques, els resultats apunten a un interès ampli per seguir 

el programa: aproximadament un 30% hi ha mostrat interès. A aquest alumnat s’hi ha de 

sumar el que provingui d’altres centres.  

c. La	millora	

Oferir, doncs, un Batxillerat que contribueixi a la millora de les expectatives de l’alumnat 

tant en els estudis posteriors com en les oportunitats laborals i professionals, és una 

necessitat que justifica àmpliament el programa. 

3. Objectius	

Els objectius prioritaris del programa “English BATX” són: 

§ Perfeccionar el nivell d’anglès oral i escrit de l’alumnat. 

§ Oferir als alumnes un Batxillerat adaptat a les necessitats de la societat de la 

comunicació i a la demanda del món laboral qualificat. 

§ Capacitar l’alumnat per desenvolupar-se adequadament en una societat 

multilingüe. 

§ Donar valor a l’esforç i a la capacitat de superació per aconseguir els objectius. 

§ Facilitar l’accés a cicles formatius de grau superior o graus universitaris en anglès. 
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4. Requisits	d’accés	

Per al bon èxit d’aquest programa “English BATX” caldrà respectar les condicions següents: 

§ Acreditar un nivell estàndard europeu B1 o equivalent o superar una prova de 

coneixement oral i escrit de la llengua anglesa. 

§ En cas necessari i havent acreditat el nivell d’anglès, l'admissió es farà seguint l'ordre 

marcat pel barem de l'expedient acadèmic de l'ESO tal com s'aplica a la preinscripció 

per l'accés al Batxillerat. 

5. Característiques	

Les característiques essencials del programa “English BATX” són: 

§ Ajustat a la normativa vigent. 

§ Adequat a l’entorn sociolingüístic i a la realitat de l’Institut Ernest Lluch. 

§ Consensuat i compartit amb la comunitat educativa. 

§ Adaptable a les necessitats de l’alumnat. 

6. Organització	curricular	i	temporització	

La previsió d’aquest programa pilot “English BATX” per a alumnat de la modalitat de 

Ciències Socials és la següent: 

a. Curs	2020-2021	

Es començarà a 1r de Batxillerat. Les matèries que es cursaran utilitzant l’anglès com a 

llengua vehicular seran: 

• Tutoria – Obligatòria 

• Ciències per al món contemporani (CMC) – Matèria obligatòria 

• Educació física (EF) – Matèria obligatòria 

• Matemàtiques aplicades a les ciències socials (MP) – Matèria comuna d’opció 

• Economia de l’Empresa (EE) – Matèria optativa 

• Història del món contemporani (HM) – Matèria optativa 

Com a complement d’aquest currículum, el centre ha sol·licitat un auxiliar de conversa en 

llengua anglesa i es plantejarà la posada en marxa d’un projecte d’intercanvi lingüístic amb 

un centre de parla anglesa. 
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b. Curs	2021-2022	

Es valorarà la introducció de dues matèries a 2n de Batxillerat (Economia de l’empresa i 

Filosofia, a més de la Tutoria) impartides en anglès. En aquesta darrera circumstància, els 

exàmens es farien en català per no obstaculitzar o interferir en els resultats de les proves 

PAU. Igualment, hi haurà la possibilitat de realitzar el Treball de recerca en anglès. 

Es continuarà amb la mateixa organització curricular a 1r de Batxillerat. 

S’introduiran una o dues matèries a 4t d’ESO amb la llengua anglesa com a llengua vehicular.  

c. Curs	2022-2023		

Es mantindria l’anterior organització i s’introduirien una o dues matèries a 3r d’ESO. 


