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Batxillerat 

 Estudis 
postobligatoris 

 Organitació 
flexible (diferents 
vies dins de cada 
modalitat) 

Descripció 
 Dos cursos        

acadèmics 

 30 hores lectives            
setmanals 

Durada 
 Obtenir una           

formació              
especialitzada 

 Incorporar-se a     
estudis                   
universitaris,         
cicles formatius   
de grau superior i              
ensenyaments      
superiors artístics 

Permet 
Títol  de batxiller  en 
la modalitat cursada 

Titulació 



Currículum del batxillerat  

 Matèria comuna d’opció 

 Matèries de modalitat 

 Matèries específiques    

Part diversificada 

Treball de recerca 

Matèries comunes 

Part comuna 



MATÈRIES COMUNES 1r 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 (cultura científica) 2 

Història de la filosofia 3 

Història  3 

Tutoria  1 1 

MATÈRIES DE MODALITAT I ESPECÍFIQUES 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèries de modalitat o específiques (4h) 12 12 

TREBALL DE RECERCA 2n i 3r trim. 1r trim. 

Total hores 30 30 



Matèries de modalitat  

Ciències i Tecnologia 

Matemàtiques (comuna d’opció) 

Biologia  

Ciències de la Terra (Geologia)  

Dibuix tècnic  

Electrotècnia 

Física  

Química 

Tecnologia industrial  

Humanitats i CCSS 

Llatí  (comuna d’opció) 

Matemàtiques aplicades  CCSS 
(comuna d’opció)  

Economia 

Economia d’empresa  

Geografia 

Grec  

Història de l’art 

Història del món contemporani 

Literatura castellana 

Literatura catalana 

Literatura universal 

Arts 

Fonaments de les arts (comuna d’opció) 

Anàlisi musical  

Anatomia aplicada 

Arts escèniques 

Cultura audiovisual  

Dibuix artístic  

Dibuix tècnic  

Disseny 

Història del món contemporani 

Literatura castellana 

Literatura catalana 

Literatura universal 

Llenguatge i pràctica musical 

Volum 



Matèries específiques (*) 

Alemany (segona llengua) 

Cultura audiovisual  

Francès (segona llengua) 

Història de la música 

Psicologia 

També es considera com a específica qualsevol assignatura que no sigui pròpia 
de la modalitat cursada: 

                   Biologia (per a la modalitat d’Humanitats i Ciències socials) 

                   Economia de l’empresa (per a la modalitat de Ciències  
                                                  i Tecnologia) 



Itineraris de l’INS Ernest Lluch 

Ciències i Tecnologia 

1r Batxillerat                                                   
Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

❑ 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 

 
❑ AL Alemany (*) 

 
❑ FR Francès (*) 

 
❑ CA + HMU          

Cultura                
audiovisual  +      
Història de la       
música (*) 

2n Batxillerat 
Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

❑MA  
       Matemàtiques 
  

 

 
❑BI Biologia 
 
❑TI Tecnologia             

industrial 
 
❑EO  Economia de 

l’empresa (*) 
 

❑QI Química 
 
❑DT  
       Dibuix tècnic 
 
❑ET  
       Electrotècnia 

❑TM Ciències de   
la Terra               
(Geologia) 

 
❑FS Física 

 
❑AL Alemany (*) 

 
❑FR Francès (*) 

 
❑CA Cultura         

audiovisual (*) 



Itineraris de l’INS Ernest Lluch 

 

1r Batxillerat 
  

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

❑ 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 contempora
ni 

 
❑ AL Alemany (*) 

 
❑ FR Francès (*) 

 
❑ CA + HMU          

Cultura                
audiovisual +       
Història de la      
música (*) 

 

❑ LA Llatí 

Humanitats i Ciències Socials 
 

2n Batxillerat 
  

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

❑ MS Matemàtiques 
aplicades a les       
ciències socials  

 
 
❑ EO Economia  de 

l’empresa 
 
❑ AS Literatura       

espanyola 
 
❑ BI Biologia (*) 

❑ GG Geografia 
 
❑ GR Grec 

 
❑ AT Literatura  

catalana 

 
❑ HA Història de       

l’art 
 
❑ AL Alemany (*) 

 
❑ FR Francès (*) 

 
❑ CA Cultura audi

ovisual (*) 
 

❑ LA Llatí 



Itineraris de l’INS Ernest Lluch 

English Batx (Ciències Socials) 
1r Batxillerat 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

 
 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 

 AL Alemany (*) 

 FR Francès (*) 

 CA + HMU Cultura audiovisual 
+ Història de la música (*) 

2n Batxillerat 

Franja 1 Franja 2 Franja 3 Franja 4 

 
 MS Matemàtiques   

aplicades a les        
ciències socials  

 

 EO Economia  de 
l’empresa 

 AS Literatura       
espanyola 

 BI Biologia (*)  

 

 GG Geografia 

 GR Grec 

 AT Literatura         
catalana  

 

 HA Història de l’art 

 AL Alemany (*) 

 FR Francès (*) 

 CA  Cultura audiovisual  

A 1r, es cursaran en anglès: 

Tutoria 

Ciències per al món contemporani 

Educació física 

Filosofia 

Matemàtiques aplicades a les CCSS               

  Economia de l’empresa  

  Història del món contemporani 

A 2n, es cursaran en anglès: 

Tutoria 

Història de la filosofia  

Matemàtiques aplicades a les CCSS        

  Economia de l’empresa  

Geografia 
[Exàmens en català per preparar les PAU] 

 El Treball de recerca es podrà          
realitzar en anglès. 



Treball de recerca 

Treball d'investigació sobre 
un tema proposat i orientat 
per un tutor 

L'alumne ha de defensar   
oralment el treball           

davant d'un tribunal. 

La nota del treball dependrà del      
procés seguit, de la memòria           

presentada i de la presentació oral. 

Es presenta a 2n de Batxillerat. 

Suposa el 10 % de la nota final del batxillerat. 

Es pot realitzar en     
català, castellà,          
anglès, francès o        
alemany.  



Avaluacions en el batxillerat 

Avaluació final ordinària Avaluació final extraordinària 

 1r curs: juny 

  2n curs: maig 

  1r curs: setembre (provisional) 

  2n curs: juny 



Proves d’accés a la universitat (PAU) 

Curs Accés universitat 

2020-21 PAU 

2021-22 PAU  



Matèries de modalitat   
 i branques de coneixement 

Matèries de modalitat  
Branques de coneixement dels títols universitaris de GRAU  

Arts i humanitats  Ciències  Ciències de la salut  Ciències socials i jurídiques  Enginyeria i arquitectura  

Biologia  ■  ■  ■  ■  

Ciències de la terra i medi ambient  ■  ■  ■  ■  

Cultura audiovisual ■ ■ 

Dibuix tècnic  ■  ■  ■  

Economia de l’empresa  ■  ■  ■  

Electrotècnia  ■  ■  

Física  ■  ■  ■  ■  

Geografia  ■  ■  

Grec  ■  ■  

Història de l’art  ■  ■  

Història de la filosofia ■ ■ 

Literatura catalana  ■  ■  

Literatura castellana  ■  ■  

Llatí  ■  ■  

Matemàtiques aplicades a les cièncie

s socials  

■  ■  

Matemàtiques  ■  ■  ■  ■  

Química  ■  ■  ■  ■  

Tecnologia industrial  ■  ■  

Les matèries de         
modalitat                     
ponderables                    
a les PAU                  
s’adscriuen a les      

branques de                    
coneixement en       
què s’agrupen          

els títols de Grau.  



Graus universitaris i  
branques de coneixement 

Arts i Humanitats 
 Filologies 

 Estudis diversos de      
llengües 

 Filosofia 

 Història, Geografia 

 Història de l’art 

 Arqueologia 

 Comunicació i               
periodisme                    
audiovisual... 

 Humanitats 

 Lingüística 

 … Característiques 

Ciències de la     
salut 
 Infermeria, Medicina,   

Farmàcia, Veterinària, 
Odontologia 

 Fisioteràpia,                 
Logopèdia, Nutrició,     
Teràpia  ocupacional... 

 CAFE, Psicologia... 

Ciències Socials 
i Jurídiques 
 Economia,                   

Comptabilitat i               
Finances, Empresa i   
Tecnologia, “Gestions” 

 Criminologia 

 Estadística 

 Dret 

 Educació infantil,         
Primària, Mestres,       
Educació social,          
Pedagogia 

 Periodisme, Publicitat 

 Turisme... 

 

Enginyeria i         
Arquitectura 
 Arquitectura 

 Ciències i Tecnologies 
de la comunicació 

 Enginyeries... 

 Fotografia 

 Matemàtiques 

 Mitjans audiovisuals 

 Multimèdia 

 
 

Ciències 
 Biologia,                       

Biotecnologia... 

 Ciències ambientals,   
biomèdiques... 

 Enginyeries 

 Física, Química 

 Matemàtiques... 

Les titulacions   
universitàries 
de grau           
s’agrupen per    

branques             
(o àmbits) de       
coneixement.  



Assignatures de modalitat       
  i graus universitaris 

http://universitats.gencat.cat/preinscripcio/taula_ponderacions/ 

 

  Ponderen les 22 matèries  
de modalitat vinculades a   
les PAU. 

 Les matèries de modalitat   
ponderen d’acord amb        

l’especial adequació dels   

seus continguts per cursar 
un determinat grau            
universitari. 

 Els paràmetres de 
ponderació són 0,1 o 0,2. 

 A un mateix grau                
corresponen sempre les    
mateixes ponderacions. 

 Per a tots els graus 
universitaris hi ha tres 
matèries de modalitat que 
ponderen 0,2. 



Per triar les matèries específiques… 

Cal saber a quina branca de coneixement 
pertany el grau que vols fer.  

Cal saber quines matèries de modalitat 
corresponen a la branca de coneixement 
triada.  

Cal pensar en les matèries de modalitat que 
donen més possibilitats de prendre una 
decisió més endavant.  

Cal tenir informació sobre les matèries de 
modalitat i la branca de coneixement  a què 
corresponen.   

Títol universitari 
de grau  Sí 

Saps què vols fer?  

Estudis 
universitaris? 
Quin grau? 

No 



Més informació 

■ De l’11 al 17 de maig de 2021 
 
■ PAS 1. Web de preinscripció 
 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 

 
■ PAS 2. Sol·licitud de matèries optativ

es a la web de l’institut 

Preinscripció 

 http//queestudiar.gencat.cat/ca 

S’hi pot accedir introduint “Departament             
d’Ensenyament” al cercador d’internet.      

Enllaços: “Estudiar a Catalunya” 

Informació oficial 

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

