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1. Calendaris i horaris 

1.1. Calendari escolar del curs 2019-2020 
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1.2. Horaris de visites i entrevistes 

Important 

• Les visites amb els tutors es concerten mitjançant l’agenda de l’alumne o a 
través del mateix alumne. 

• Si heu de parlar amb el tutor/a per telèfon, deixeu l’encàrrec a consergeria 
i ja us indicaran a quina hora podeu trobar-lo o bé passaran l’encàrrec 
perquè us truqui quan no interfereixi en el funcionament del centre. 

1A BATX  Gemma Martínez Dimecres, de 9:00 a 10:00 h 
1B BATX  Marc Magrinyà Dijous, de 8:00 a 9:00 h 
1C BATX  Meritxell Escuder Dilluns, de 9:00 a 10:00 h 
2A BATX  Isabel Baldrich Divendres, de 10:00 a 11:00 h 
2B BATX  M. Sarqueda Dimecres, de 9:00 a 10:00 h 
2C BATX  Conxita Ruiz Dilluns, de 10:00 a 11:00 h 
2D BATX  Antònia Barreda Dilluns, de 9:00 a 10:00 h  

• Les visites amb algun membre de l’equip directiu convé concertar-les 
prèviament. 

Dates de lliurament de notes 
Per la seva importància, figuren a continuació les dates de lliurament de notes 
extretes del calendari del curs: 

• Preavaluació per a 1r de Batxillerat: 25 d’octubre de 2019 (Informe) 
• 1a Avaluació: 20 de desembre de 2019 (Butlletí) 
• 2a Avaluació: del 20 de març de 2020 (Butlletí) 
• 3a Avaluació i Avaluació final: 22 de maig de 2020 a 2n de Batxillerat i 25 

de juny de 2020 a 1r de Batxillerat (Butlletí) 
• Avaluació extraordinària: 25 de juny de 2020 a 2n de Batxillerat i mes de 

setembre de 2020 a 1r de Batxillerat (Butlletí) 

2. Personal del centre 

El Claustre de professors està format per 62 docents, que s’organitzen en els 
següents departaments i seminaris didàctics: Anglès, Biologia i geologia, 
Educació física, Educació musical, Educació visual i plàstica, Filosofia, Física i 
química, Francès, Ciències socials, Llengua castellana, Llengua catalana, 
Llengües clàssiques, Matemàtiques, Tecnologia i Religió. 
 
Equip directiu 
Director: Antoni Brosa  
Cap d’Estudis: Àngels Ruiz  
Coordinadora Pedagògica: Marta Domínguez  
Secretària: Marga Hernández 

 

 



 
 
 
 

 

4 
DossIniciaFamiliesBatx2019-20.docx 

c. Diputació, 15 - 08015 Barcelona | Tel. 93 426 06 76 | Fax 93 426 39 10 | www.insernestlluch.cat 

Coordinacions d’ESO i Batxillerat 
Batxillerat: Imma Morente 
ESO: Lucía Ramis 
 

Altres coordinacions i tutories tècniques 
Coordinació de riscos laborals: Joan Salamó 
Coordinació de Biblioteca: Carolina Martínez 
Coordinació d’activitats i serveis: Eva Estellé 
Coordinació d’informàtica: Valentí Ferrer 
Tutoria d’Acollida i Orientació laboral: Gemma Cobos 
 

3. Els estudis de batxillerat 
3.1. Estructura i modalitats 

Els ensenyaments de Batxillerat en la LOMCE s’organitzen en dos cursos i en tres 
modalitats, que són: 

a) Ciències i tecnologia 
b) Humanitats i ciències socials 
c) Arts 

S’han de cursar les següents matèries:  
1. Matèries comunes. Són les matèries obligatòries cursades per tot l’alumnat. 
2. Matèries de modalitat. Són matèries relacionades amb les modalitats del 

batxillerat. 
3. Matèries específiques. Són les matèries establertes en aquesta classe per la 

LOMCE i les que cada centre ofereix amb els seus plantejaments pedagògics 
4. Treball de recerca. És un treball d’investigació a petita escala sobre un tema 

triat per l’alumne amb l’orientació d’un professor/a. Es considera una matèria 
de 2n de Batxillerat que s’inicia a 1r. Té un valor del 10% de la qualificació 
global del batxillerat. 

 

3.2. Les matèries comunes 
El nombre d’hores setmanals de les matèries comunes en cada un dels dos 
cursos del batxillerat és el següent, tenint en compte que el 2n de Batxillerat 
segueix la llei anterior: 
 

Matèries 1r 
2019-20 

2n 
2019-20 

Llengua catalana i literatura 2 2 
Llengua castellana i literatura 2 2 
Llengua estrangera (anglès, francès, alemany) 3 3 
Educació física 2 -- 
Ciències per al món contemporani 2 -- 
Filosofia 2 -- 
Història de la filosofia -- 3 
Història d’Espanya -- 3 
Tutoria 1 1 
Treball de recerca   
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Matèries 1r 

2019-20  
2n 

2019-20 
Matèria de modalitat (comuna d’opció) 4 4 
Matèria de modalitat 2 4 4 
Matèria de modalitat 3 4 4 
Matèria de modalitat 4 o específica 4 4 

 
Total 30 30 

 
Les matèries de Llengua castellana i literatura, Llengua catalana i literatura i 
Llengua estrangera tenen una hora desdoblada, tant a 1r com a 2n. Les hores 
de tutoria coincideixen a tots els cursos per facilitar les tasques d’orientació. 

3.3. Les matèries de modalitat 
De les tres modalitats que tenen els estudis de Batxillerat, en el nostre centre 
se’n poden cursar dues: a) Humanitats i ciències socials i b) Ciències i 
tecnologia.  
En el conjunt dels dos cursos del batxillerat, l’alumnat ha de cursar un mínim de 
sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat 
triada. 
Les matèries de la modalitat d’Humanitats i ciències socials (LOMCE) són: 
LA Llatí I i II (Comuna 

d’Humanitats) 
MS Matemàtiques aplicades a les 

ciències socials I i II (Comuna 
de Ciències socials) 

CA Cultura audiovisual I i II 
EC Economia (a 1r) 
EO Economia de l’empresa I i II 

GG Geografia (a 2n) 
GR Grec I i II 
HA Història de l’art (a 2n) 
HF Història de la filosofia (a 2n) 
HM Hist. del món contemporani (a 

1r) 
HMU Hist. de la música 
LU Literatura universal (a 1r)

 
Les matèries de la modalitat de Ciències i tecnologia (LOMCE) són: 

 
MA Matemàtiques I i II (Comuna) 
BI Biologia I i II 
DT Dibuix tècnic I i II 
FS Física I i II 

GE Geologia (a 2n) 
QI Química I i II 
TI Tecnologia industrial I i II 
TM Ciències de la terra (a 1r) 
 

3.4. Les matèries específiques 
Es tracta de matèries que contribueixen a completar la formació de l’alumnat 
aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o ampliant les 
perspectives de la formació general. Les específiques, al nostre institut, 
s’ofereixen en una de les franges de modalitat a 1r curs i són: 
 
 

AL Alemany 
FR Francès 

PS Psicologia 
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3.5. Els itineraris 
Les matèries de modalitat i específiques es poden combinar per formar 
itineraris, que són blocs de vuit matèries repartides entre 1r i 2n. En funció 
del batxillerat que es vulgui cursar, l’alumne haurà de triar una matèria de cada 
franja. 
 

Nota 
Els itineraris de Batxillerat s’ajusten a les instruccions del Departament 

d’Ensenyament. 
 
 

1r Batxillerat 
2019-20 

Humanitats i ciències socials 
Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

Ciències 
socials 

     MS 
Matemàtiques 
aplicades a 
les ciències 
socials 

     EO Economia 
de l’empresa 

     LU Literatura 
universal 

     BI Biologia (*) 

     EC 
Economia 

     GR Grec 

     PS 
Psicologia (*) 

     HM Història del 
món 
contemporani 

     CA+HMU 
Cultura 
audiovisual + Ha. 
de la Música (*) 

     AL Alemany (*) 

     FR Francès (*) 

Humanitats      LA Llatí 

 
(*) De les matèries marcades amb l’asterisc, només se’n pot triar una. Les altres tres no poden estar marcades amb asterisc. 

 
2n Batxillerat 

2019-20 
Humanitats i ciències socials 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

Ciències 
socials 

     MS 
Matemàtiques 
aplicades a 
les ciències 
socials 

     GG 
Geografia 

     AT Literatura 
catalana 

     GR Grec 

     EO 
Economia de 
l’empresa 

     AS 
Literatura 
espanyola 

     HA Història de l’art 
 
     GG Geografia 

Humanitats      LA Llatí  
 

* * * 
 
1r Batxillerat 

2019-20 
Ciències i tecnologia 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

Ciències 

     MA 
Matemàtiques 

     BI Biologia 
     TI 

Tecnologia 
industrial 

     EO 
Economia de 
l’empresa (*) 

     QI Química 
     DT Dibuix 

tècnic 

     PS 
Psicologia 

     TM Ciències de la 
terra (geologia) 

     FS Física 

     CA+HMU 
Cultura audiovisual + 
Ha. de la Música (*) 

     AL Alemany (*) 

     FR Francès (*) 

Tecnologia 

 

(*) De les matèries marcades amb l’asterisc, només se’n pot triar una. Les altres tres no poden estar marcades amb asterisc. 
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2n Batxillerat 
2019-20 

Ciències i tecnologia 
Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

Ciències 

     MA 
Matemàtiques  

     BI Biologia 
     TI 

Tecnologia 
industrial 

     QI Química 
     DT Dibuix 

tècnic 
     ET 

Electrotècnia 

     TM Ciències 
de la terra 
(geologia) 

     FS Física Tecnologia 

 

3.6. Avaluació i promoció de curs 
Les programacions de les diverses matèries del curs es distribueixen en tres 
períodes d’avaluació. A la meitat aproximadament del primer període es lliura a 
l’alumne de 1r un informe de preavaluació. Al final de cada avaluació es lliura a 
l’alumne de Batxillerat un butlletí amb les qualificacions obtingudes, el qual –si és 
menor d’edat– ha de retornar signat pels pares al tutor. Si l’alumne suspèn 
alguna matèria, cada departament didàctic estableix un sistema de recuperació 
(examen, treball, etc.), que cada professor dona a conèixer als seus alumnes. 
Els alumnes de 2n de Batxillerat tenen exàmens trimestrals al final de cadascun 
dels períodes d’avaluació. 
Els criteris d’avaluació i recuperació de les matèries es faran públics a la pàgina 
web de l’Institut: www.insernestlluch.cat/avaluacions.html. 
Finalment, la Junta d’avaluació, vistos els resultats obtinguts per l’alumne, 
decideix sobre la seva promoció. 

Nota 
Els criteris de promoció no s’han modificat, a l’espera de la publicació al DOGC 

del decret que reguli el Batxillerat. 
 

Alumnes de 1r curs 
• Passaran a 2n curs quan hagin superat totes les matèries de primer o no 

hagin superat dues matèries com a màxim. 
• Si no aproven totes les matèries a l’avaluació final de juny, tenen l’opció de fer 

els exàmens extraordinaris de recuperació al setembre (dies 1 i 2). 
• Si el nombre final de matèries suspeses és de tres o quatre poden optar per 

repetir curs sencer o cursar les 3 o 4 matèries suspeses de 1r i, eventualment, 
fer el Treball de recerca de 2n, i alguna matèria que, per horari, s’adapti a 
l’horari de primer. 

• Si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre, han de tornar a 
cursar el primer curs sencer. 

Alumnes de 2n curs 
• Si aproven totes les matèries a l’avaluació final de maig poden optar a 

presentar-se a les PAU del mes de juny. 
• Si no aproven totes les matèries a l’avaluació final, tenen l’opció de presentar-

se a les proves extraordinàries de juny i fer els exàmens PAU al setembre. 
• Si tenen finalment avaluació negativa en algunes matèries, poden optar per 

matricular-se només de les assignatures pendents. En aquest cas, se’ls 
guarda la nota de les matèries aprovades. 
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El centre organitza exàmens de recuperació per als alumnes de 2n curs amb 1 
o 2 assignatures pendents de 1r. Aquests exàmens es fan al febrer o en la 
convocatòria extraordinària de juny. 
Reclamacions. Cal remarcar que hi ha un sol dia de reclamacions per a les 
notes finals de curs i que tota reclamació s’ha de presentar per escrit i s’ha 
d’adreçar al director del centre. 

Per calcular la nota mitjana global de Batxillerat, totes les notes de 1r 
i de 2n tenen el mateix pes, exceptuat el 10% del Treball de recerca. 

3.7. Proves d’accés a la universitat (PAU) 
A Internet es pot trobar tota la informació sobre les proves d’accés a la universitat 
amb models d’exàmens i criteris de correcció: 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/ 
A la taula següent es pot trobar l’evolució de les mitjanes de les PAU a Catalunya 
i a l’Institut Ernest Lluch durant els darrers cursos. 

 
Mitjanes 

de les PAU 
Juny* 

Catalunya Institut  
Ernest Lluch 

2014-15 6.69 7.74 
2015-16 6.64 7.16 
2016-17 6.43 6.74 
2017-18 6.62 7.44 
2018-19 6,62 6,97 

 
 

4. Normes de convivència 
Basades en el Decret 279/2006 de Drets i Deures dels alumnes de 4 de juliol de 
2006 i en el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius, de 3 d’agost de 
2010,  l’institut es regeix per unes Normes aprovades pel Consell Escolar i el 
Claustre de Professors, que recullen drets, deures i sancions. Un extracte 
d’aquest document es dóna a conèixer als alumnes a l’inici de les classes i els 
seus aspectes més importants es comenten en les sessions de tutoria. L’objectiu 
últim de les normes és fer l’estada al centre còmoda i profitosa per a tots els que 
hi treballen: alumnat, professorat i personal no docent. 
A continuació es detallen alguns aspectes que la família ha de tenir en compte. 

Assistència 

1. L’assistència dels alumnes a l’institut és obligatòria, per la qual cosa cal que, quan l’a-
lumne hagi faltat, li demanin l’imprès corresponent per justificar l’absència i tinguin 
cura que aquest ha arribat al tutor. Aquest imprès també està disponible a la pàgina web 
del centre. Les faltes injustificades reiterades poden produir la baixa administrativa. 

2. El centre disposa d’un control d’assistència informatitzat. Cada família podrà con-
sultar les faltes (justificades i no justificades) i les amonestacions referides als seus fills a 
través de la pàgina https://ernestlluch-gestin.net. Per fer efectiu aquest sistema de control, 
els pares hauran hagut de signar un full d’autorització i n’hauran rebut una contrasenya. 
D’altra banda, el tutor els podrà lliurar, sempre que li ho demanin, una relació detallada de 
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totes les faltes comeses per l’alumne durant el curs escolar, amb la informació de si han 
estat o no justificades.  

3. En cas de produir-se faltes d’assistència injustificades se’ls enviarà un comunicat 
d’amonestació escrita (que han de retornar signat a través de l’alumne). Si ho consideren 
oportú, poden demanar una entrevista amb el tutor.  

4. Es consideren falta injustificada els retards de més de deu minuts. Al matí, les portes del 
centre es tanquen a les 8:00 a l’hora d’entrada i a les 11:30 després de l’esbarjo. 

Disciplina 

És molt important actuar a temps. Es prega que com més aviat millor retornin signat, a 
través de l’alumne, qualsevol comunicat, i que sol·licitin una entrevista amb el tutor. 

Cal recordar que els mòbils només es poden utilitzar al pati en l’hora de l’esbarjo. 

Activitats 

Els alumnes de tots els cursos duran a terme la programació d’activitats prevista i aprovada 
pel Consell Escolar. Totes les activitats tenen caràcter obligatori. Tanmateix, hem 
d’advertir-los que la Direcció del centre, a través de la Comissió de Convivència, es reserva 
el dret de no deixar que hi assisteixin aquells alumnes dels quals s’han observat conductes 
inadequades.  

Sanitat 

1. Juntament amb la matriculació, se’ls demana que indiquin si el seu fill/a pateix alguna 
al·lèrgia o té incompatibilitat amb algun medicament. A fi i efecte de poder continuar 
garantint una atenció sanitària correcta, se’ls prega que comuniquin al tutor qualsevol 
dada que pugui suposar una variació en la fitxa de l’alumne.  

2. En cas d’accident o indisposició, l’institut es comunicarà amb els pares, a través del 
telèfon de contacte, per tal que vinguin a buscar l’alumne i el portin al centre sanitari 
corresponent, amb el benentès que, si no fos possible, l’hi acompanyarà un professor de 
guàrdia.   

 
5. L’associació de mares i pares de l’Institut 

L'AMPA està formada per tots els pares que s’hi han associat i defensa els seus 
drets com a responsables de l’educació dels seus fills. Participa de manera activa 
en la programació i realització d’activitats extraescolars per a l’ESO. També actua 
com a portaveu dels suggeriments dels pares que en són socis davant del 
Consell Escolar –en què té representació– i de la direcció del centre. 
Al llarg del curs celebra assemblees per a tots els seus associats i, 
periòdicament, intercanvia impressions amb la Junta directiva. 
 
La seva contribució abasta els àmbits següents:  

• Finançament de material didàctic i d’activitats programades pels diferents 
departaments i seminaris didàctics i festes tradicionals.  

• Coordinació de la distribució de llibres de text, que es fa a través de l’empresa 
Iddink. 

• Organització i coordinació de les activitats extraescolars a les tardes. 
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6. Telèfons i adreces 
 

 Adreça C/ Diputació, 11-15 
  08015 Barcelona 
 Telèfon 93 426 06 76 
 Web del centre http://www.insernestlluch.cat 
Correu electrònic (centre)  a8043462@xtec.cat 
 Web de l’AMPA http://www.ampalluch.cat 
Correu electrònic (AMPA)  info@ampalluch.cat 

 Consell Escolar 
 Municipal de Barcelona http://www.bcn.es/cem/ 

 
 

Secretaria - Horari d’atenció al públic 
De dilluns a divendres, de 9:00 h a 13:00 h 

 


