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QUI HA DE TRIAR BATXILLERAT?
◼

Qualsevol alumne que tingui:
MOTIVACIÓ PER
A L’ESTUDI

VULGUI CURSAR
UN CFGS O FER
UN GRAU
UNIVERSITARI

CAPACITAT
INTEL·LECTUAL I
D’ABSTRACCIÓ

ALUMNES QUE
TINGUIN 18 ANY O
MÉS

ALUMNES ENTRES 16
i 18 ANYS, QUE
ACREDITIN LA
IMPOSIBILITAT DE
SEGUIR ESTUDIS EN
RÈGIM DIÜRN, PER
MOTIUS LABORALS O
ALTRES.
ALUMNES
RESPONSABILITAT
EN EL TREBALL I EN
L’ESTUDI

Característiques del batxillerat
Formació
general per
continuar
estudiant

Estudis No
obligatoris

Matèries
Comunes
obligatòries
Matèria
comuna
d’opció

Batxillerat
2 anys

Matèries de
modalitat

Treball de
recerca

Matèries
específiques

5

Les modalitats del batxillerat

Batxillerat
d’humanitats i
ciències
socials

Batxillerat
2 anys

Batxillerat de
ciències i
tecnologia
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Les matèries Comunes
1r Curs

h

2n Curs

h

Llengua i literatura catalana

2

Llengua i literatura catalana

2

Llengua i literatura castellana

2

Llengua i literatura castellana

2

Anglès

3

Anglès

3

Filosofia

2

Història

3

Ciències món contemporani

2

Història de la filosofia

3

Treball de recerca
Matèria comuna d’opció

4

Matèria comuna d’opció

4

Matèria de modalitat

8

Matèria de modalitat

8

Matèria específica

4

Matèria específica

4

Total hores setmanals

27

Total hores setmanals

29
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Itineraris
BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS

BATXILLERAT D’HUMANITATS
1r Curs

h

2n Curs

1r Curs

h

h

2n Curs

h

Llatí

4

Llatí

4

Matemàtiques CS

4

Matemàtiques CS

4

Hª món contemporani

4

Geografia

4

Hª món contemporani

4

Geografia

4

Economia empresa

4

Literatura castellana

4

Economia empresa

4

Economia empresa

4

Psicologia + psicologia
de l’empresa.

4

Sociologia
+ Estada empresa

4

Psicologia + psicologia
de l’empresa.

4

Sociologia
+ Estada empresa

4

BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I TECNOLOGIA
1r Curs

h

2n Curs

h

Matemàtiques

4

Matemàtiques

4

Química

4

Química

4

Biologia

4

Biologia

4

Psicologia + psicologia
de l’empresa.

4

Sociologia
+ Estada empresa

4
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El treball de recerca
Treball individual d’investigació d’un tema
1

• Tria del tema
• Adjudicació de tema i de tutor

2

• Recerca
• Seguiment del tutor

3

• Elaboració d’una memòria
• Defensa oral davant un tribunal

• Avaluació (tutor + departament +
tribunal)

4

• Nota = Nota seguiment + Nota treball + Nota
exposició oral + Nota memòria

2n de batxillerat
d’octubre a d’abril

Cada alumne té un
tutor que l’orienta i
en fa el seguiment

L’alumne ha de demostrar
iniciativa, autonomia,
responsabilitat, capacitat
de seleccionar i
organitzar la informació i
de treure conclusions
9

Avaluació 1r Batx

2n Batx
Aprova tot

Notes Numèriques: 0 al 10
Octubre

Notes
orientatives

Nadal

Setmana
Santa

Notes trimestrals

Juny

Juny

Notes
globals

Aprova o suspèn
màxim 2

Examen
Setembre

Només cal repetir les matèries no superades.

LES ASSIGNATURES NO APROVADES DEL CURS ANTERIOR
SÓN ASSIGNATURES PENDENTS QUE S’HAN D’APROVAR PER
TENIR EL TÍTOL
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Avaluació 2n Batx
CFGS

Títol Batx
NMB

PAU
Juny

Aprova tot
Maig

Notes
Globals

Nota
d’admissió

Universitat

Nota mitjana de batxillerat
NMB = 0,9 NMM + 0,1TR

No aprova tot
Examen
Juny
Repeteix les matèries
suspeses

Títol Batx
NMB

CFGS
PAU
Setembre

Es pot accedir
als cicles i graus
que tinguin
places vacants
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La nota de batxillerat i l’accés a la Universitat
◼

La nota mitjana de batxillerat es calcula a partir de la mitjana de les
qualificacions de totes les matèries (90%) i de la qualificació obtinguda en
el treball de recerca és el (10%).

Nota mitjana de batxillerat (NMB) = 0,9 NMM + 0,1TR
◼

La nota d’admissió a la universitat es calcula a partir de la nota
mitjana de batxillerat (NMB) i de la qualificació de la fase general de
les PAU (QFG
Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG
Nota màxima = 10

◼

La nota d’admissió es pot incrementar amb exàmens voluntaris de
matèries de modalitat adscrites al grau universitari en funció d’uns
coeficients a i b que poden oscil·lar entre 0,1-0,2.
Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + aM1 + bM2
Nota màxima = 14
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Com triar l’itinerari?
En la tria de l’itinerari cal que l’alumne tingui present:
Interessos
Què li agrada?
Estudis
posteriors
UNIVERSITAT
CFGS

Capacitats
En què obté
bones notes?

Itinerari

Notes de
tall dels
graus

Matèries de
ponderació
en cada
grau
13

Observacions respecte les modalitats
◼

Els alumnes han de cursar, com a mínim, 6 matèries de modalitat, de les
quals 5 han de ser de la modalitat triada.

◼

L’alumne/a pot sol·licitar canviar de matèries optatives, d’itinerari o de
modalitat en començar cada curs.

◼

La matèria comuna d’opció és obligatòria en les Proves d’Accés a la
Universitat (PAU).

◼

El centre pot anul·lar alguna matèria de modalitat o optativa si el nombre
d’alumnes que la volen cursar és molt reduït. Aquestes matèries es poden
cursar a distància través de l’Institut Obert de Catalunya.

◼

Els alumnes es poden matricular de les matèries que els faltin per
completar el currículum de batxillerat i obtenir el títol.
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L’horari de batxillerat nocturn
Hora

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

17:00-17:50
17:50-18:40
18:40-19:30
19:30-19:50

ESBARJO

19:50-20:40
20:40-21:30
21:30-22:20
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Calendari de preinscripció 2019-2020

BATXILLERAT
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼

Preinscripció batxillerat: del 14 al 21 de maig
Llista baremada provisional: 4 de juny
Reclamacions del barem: 5 al 12 de juny
Llista baremada definitiva: 17 de juny
Oferta definitiva de vacants: 5 de juliol
Llista admesos al centre: 8 de juliol
Matriculació: del 9 a l’15 de juliol
Matriculació extraordinària per pendents de setembre per
batxillerat: del 6 al 10 de setembre
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Documentació per a la preinscripció
a Batxillerat. Alumnes externs al centre
◼

Sol·licitud electrònica i presentació del resguard de la sol·licitud al centre

que es demana en primera opció.
◼

Fotocòpia i original del DNI de l’alumne/a, només en el cas que no s’hagi pogut
validar el document electrònicament.

◼

Fotocòpia i original de la Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a (TIS)

◼

Fotocòpia i original del llibre de família (menors d’edat) .

◼

Fotocòpia i original del DNI del pare/mare/tutor legal de l’alumne/a (menors
d’edat).

◼

Certificació d’Identificació de l’alumne/a en el Registre RALC (S’ha de demanar
a la secretaria del centre on es cursen estudis actualment)
Documentació dels criteris de baremació.
L’alumnat estranger pot presentar el DNI, el passaport i el llibre de família del
país d’origen. Si no disposa de Targeta sanitària l’haurà de sol·licitar i
presentar-la en el moment de la matrícula.

◼
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Documentació per a la baremació
Criteris generals
◼

Germans o germanes matriculats al centre o pares que hi treballen ( 40 punts)

◼

Proximitat
Domicili familiar dins la població de Blanes (30 punts)
Original del DNI del sol·licitant o targeta de residència, en el cas de persones estrangeres.
Si el domicili que s’al·lega no coincideix amb el que consta en el DNI de la persona sol·licitant, caldrà
portar un certificat municipal de convivència i el resguard de renovació del DNI o comunicació, amb
registre d’entrada, del canvi de domicili a la Delegació del Govern en el cas de persones estrangeres.

Treball del sol·licitant dins la població de Blanes (20 punts)
Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa
Renda familiar (10 punts)

◼

Document que acrediti ser beneficiari de la prestació de renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de l’alumne/a, del pare/mare/ tutor legal o de germans (10 punts)

◼

Fotocòpia i original del certificat de disminució del Departament d’Acció social i ciutadania o l’ ICAM.

Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés (els punts de la nota)

◼



Certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’ESO, o bé original i fotocòpia de la pàgina
27 del llibre d’escolaritat, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
En el cas de l’alumnat que encara no hagi acabat el quart curs de l’ESO, certificació acadèmica de la
qualificació mitjana (amb dos decimals) dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria
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Documentació per a la baremació
Criteris complementaris

◼

Condició de família nombrosa/monoparental (15 punts)
Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa/monoparental vigent.

◼

Més informació a “Estudiar a Catalunya” del portal del
Departament d’Ensenyament
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
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