






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

acadèmics de 30 hores lectives setmanals.

Es desenvolupa en diverses modalitats i ofereix un itinerari personalitzat a l’alumnat 

d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.



Els estudis de batxillerat s’estructuren en:

PART COMUNA

matèries comunes

PART DIVERSIFICADA

matèries de modalitat

matèria de modalitat obligada

matèria de modalitat 1

matèria de modalitat 2

matèries optatives 

optativa anual (franja 1)

optativa (franja 2)

optativa (franja 3) 

TREBALL DE RECERCA



MATÈRIES 1r

Llengua catalana i literatura 2

Llengua castellana i literatura 2

Llengua estrangera 3

Educació física 2

Filosofia 2

Tutoria 1

Treball de recerca (*)

Matèria obligada de modalitat 3

Matèria de modalitat 1 3

Matèria de modalitat 2 3

Optativa anual (franja 1) 3

Optativa (franja 2) 3

Optativa (franja 3) 3

TOTAL HORES 30

(*) S’inicia a 1r de batxillerat al 2n trimestre 





Ofereix la possibilitat de cursar una part del currículum de Batxillerat utilitzant

l’anglès com a llengua vehicular (metodologia AICLE).

OBJECTIUS

Perfeccionar el nivell d’anglès oral i escrit.

Oferir un batxillerat adaptat a les necessitats de la comunicació i a la demanda 

laboral qualificada.

Capacitar l’alumnat per desenvolupar-se 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.



REQUISITS

Acreditar un nivell estàndard europeu B1 (o equivalent) i un nivell competencial de 
llengua catalana i castellana corresponent a 4t d’ESO.

MATÈRIES EN ANGLÈS

MATÈRIES COMUNES

tutoria

educació física

filosofia

MATÈRIES DE MODALITAT

modalitat ciències i tecnologia

matemàtiques

física i química

modalitat humanitats i ciències socials

matemàtiques aplicades a les ciències socials

funcionament de l’empresa

història del món contemporani



Treball d’investigació sobre un tema proposat i orientat per una tutora o 

un tutor.

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

Suposa un 10% de la nota final del batxillerat.

S’inicia a 1r de batxillerat (2n trimestre) i es presenta a 2n de batxillerat

(1r trimestre).

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

i de la presentació oral.

L’alumnat ha de defensar oralment el treball davant d’un tribunal.


