
  



  



  

BATXILLERAT



  

BATXILLERAT
● 2 CURSOS (16 a 18 anys)
● Cal tenir graduat en ESO
● Hi ha tres modalitats
● Diuen que el 2021 hi 

haurà una modalitat 
General (encara no 
concretat)

● Arts
● Humanitats i Ciències 

Socials
●  Científic i tecnològic



  

https://www.youtube.com/watch?v=IgcAQYUvRX8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=IgcAQYUvRX8&feature=emb_logo


  

Batxillerat

 

● Universitat – Grau
● Cicles Formatius de 

Grau Superior



  

● Una part comuna i una part diversificada
● Hi ha una part del currículum del Batxillerat que és comuna a totes 

les modalitats (les matèries comunes) i una altra que varia en funció 
de la modalitat escollida i de la tria d'assignatures de modalitat (en 
aquesta part s'inclouen la matèria comuna d'opció, les matèries de 
modalitat i les específiques).

● Per completar l'etapa cal realitzar un treball de recerca que 
compta un 10% de la nota final de Batxillerat



  



  



  

● Arts escèniques : Lluís 
Domènech i Montaner a 
Canet de Mar

● Arts plàstiques :

IES Euclides (Pineda) 
públic / Vedruna (Malgrat) - 
privat



  

●Quan es promociona o s'ha de 
repetir curs?

● Es pot accedir a segon curs amb dues matèries pendents 
d'aprovar com a màxim.

● Amb tres o quatre matèries de primer suspeses no és obligatori 
repetir curs. Es possible matricular-se de les assignatures pendents.

● Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar 
primer un altre cop.

● A segon, si ens queden matèries penjades, no cal tornar a cursar 
les aprovades.



  

● Nocturn i a distància
● Quan es compatibilitzen els estudis 

amb una feina, es pot cursar el 
Batxillerat en règim nocturn, on les 
classes s'inicien a partir de les sis de 
la tarda. En aquest cas, l'etapa té 
una durada de tres cursos.

● El Batxillerat també es pot cursar a 
distància, a través de l'Institut Obert 
de Catalunya (IOC).

● Majors de 18 anys

● https://ioc.xtec.cat/ed
ucacio/

https://ioc.xtec.cat/educacio/
https://ioc.xtec.cat/educacio/


  

● Batxillerat en francès: Batxibac
●  un programa que permet cursar 

un currículum mixt en llengua 
francesa. 

● Per accedir al batxibac cal 
acreditar el nivell bàsic B1 de 
francès del Marc europeu comú 
de referència per a les llengües

● http://xtec.gencat.cat/
ca/curriculum/batxiller
at/baccalaureat/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/baccalaureat/


  

● Batxillerat internacional
● Sis instituts oferten el 

batxillerat internacional
● Els estudiants que superen 

el batxillerat internacional 
obtenen la doble titulació 
de batxillerat i batxillerat 
internacional.

● https://institutbroggi.o
rg/batxillerat-internaci
onal/

●

https://institutbroggi.org/batxillerat-internacional/
https://institutbroggi.org/batxillerat-internacional/
https://institutbroggi.org/batxillerat-internacional/


  



  



  

I després del Batxillerat què?
● Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi 

universitari o bé a un cicle formatiu de grau superior o als 
ensenyaments superiors de disseny, arts plàstiques, música, 
dansa, art dramàtic i conservació i restauració de bens culturals.

● Per accedir a un estudi universitari procedent d'un Cicle Formatiu 
de Grau Superior, no és necessari realitzar la prova de 
selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de 
l'expedient per optar a un estudi on hi ha competència per entrar. 
Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.



  

explicació de les PAU i l’accés a la 
Universitat 

● Per accedir a la universitat, es 
necessiten les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU) i es depèn d’una nota 
de tall de la universitat a la que es vol 
accedir. Aquesta nota de tall surt de:

● 1. l’expedient de batxillerat 
(60 %) +

● 2. la nota de les assignatures 
comunes de les PAU (40 %):

Examen PAU – 10 
● Llengua catalana
● Llengua castellana
● Llengua estrangera
● Història
● Modalitat opció

 



  

● Una prova general amb cinc exercicis:
● La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els 

estudiants que heu cursat el Batxillerat heu de fer obligatòriament, consta 
de cinc exercicis.

● Us examinareu de les quatre assignatures obligatòries de segon de 
Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, 
Llengua Estrangera i Història).

● També us haureu d'examinar d'una de les quatre matèries comunes 
d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, 
Llatí o Fonaments de les Arts).



  

Part específica  - 14 
● La segona part de l’examen, o fase específica, 

està pensada per als que vulgueu millorar la nota 
obtinguda en la fase general de la prova i 
augmentar les possibilitats d’accedir als estudis 
desitjats.

● En aquesta fase, podeu examinar-vos d’un 
màxim de tres exercicis, que corresponen a 
matèries de segon de Batxillerat vinculades als 
estudis universitaris que voleu cursar. 

● D’aquests tres exercicis, però, només es tindran 
en compte els dos en què hagueu obtingut millors 
qualificacions.

● Des del 2017, si en la matèria comuna d'opció de 
la fase general aconseguiu una nota mínima de 5, 
l'assignatura també us ponderarà en la fase 
específica sense que us hi hagueu de tornar a 
examinar. 

● És per aquesta raó que, en realitat, són quatre les 
matèries que poden ponderar a la fase específica 
(tenint en compte que només comptaran les dues 
millors qualificacions un cop ponderades)



  

● http://universitats.gencat.cat/ca/pau/criteris_pau
/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_sa
ber/estructura_qualificacio/

●

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/criteris_pau/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/criteris_pau/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/estructura_qualificacio/
http://universitats.gencat.cat/ca/pau/que_heu_saber/estructura_qualificacio/


  

Ponderacions 
● Amb quina nota s'aprova la selectivitat?

● La fase general es dona per superada 
amb un 4 (tot i que perquè la selectivitat 
es consideri superada la mitjana amb 
l'expedient de Batxillerat ha de donar 
un resultat igual o superior a 5), 

● mentre que, a la fase específica, cal 
obtenir una nota mínima de 5 en 
cadascun dels exàmens, que s’avaluen 
de forma independent.

● Simulador nota tall

● https://www.upf.edu/web/graus/simulador#.YBKt8lVKiUk

● Ponderacions 

● http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/p
reinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf

●

https://www.upf.edu/web/graus/simulador#.YBKt8lVKiUk
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2021.pdf


  

● http://educacio.gencat
.cat/web/.content/home
/departament/publicaci
ons/a-cop-ull/batxille
rat.pdf

●

● http://www.gencat.c
at/ensenyament/eac/
pdf/BATXLOE_CA.pdf

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-ull/batxillerat.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/BATXLOE_CA.pdf


  

Notes de tall i places universitàries

● http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/lli
stes_i_notes/

●

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/


  

●La prova és la mateixa per als 
titulats de Batxillerat i FP?

● Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que 
s'oferten mentre tinguin la nota exigida. 

● No s'examinen de la fase general de la selectivitat (ja que la  
qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana de l'expedient del 
Cicle Formatiu de Grau Superior cursat), però podeu presentar-vos a 
la fase específica per millorar les vostres opcions d'aconseguir una 
plaça.

● L'examen de la fase específica de l'alumnat d'FP és el mateix que el de 
Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de 
Batxillerat i estan associades al grau que aspireu a cursar.



  

En finalitzar aquests estudis s'obté el títol de Graduat en 
Educació Secundària Obligatòria que permet:

Accedir a estudis 
postobligatoris que 
poden ser Batxillerat 
o Formació 
Professional de 
grau mitjà.

● Facilitar la 
incorporació al 
mercat de treball.



  

FORMACIÓ PROFESSIONAL
● http://queestudiar.genc

at.cat/ca/estudis/fp/
●

● La formació professional 
s'organitza per famílies 
professionals que ordenen 
els ensenyaments en cicles 
de grau mitjà o de grau 
superior; amb la superació 
dels primers s'obté el títol de 
tècnic i amb la superació dels 
segons el de tècnic superior.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/


  

● tenen una durada variable: n'hi ha de 
2.000 i 1.400 hores. 

● Una part d'aquestes hores es destina a 
la formació en un centre educatiu i 
una altra part a la formació pràctica 
en centres de treball. 

● Un cicle formatiu de 1.400 hores 
correspon a un curs acadèmic, mentre 
que un cicle de 2.000 hores correspon 
a dos cursos acadèmics.



  

Programes de formació i inserció
● Els programes de formació i inserció (PFI), que són 

voluntaris i duren un curs acadèmic, estan pensats per 
a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació 
secundària obligatòria i no segueixen estudis en el 
sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.

● Els PFI s'adscriuen a diferents famílies professionals.



  

● http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/


  



  

PFI
● Els programes s'ofereixen en 3 modalitats, segons la seva 

organització:
● Plans d'iniciació professional (PIP), que es realitzen en instituts de 

titularitat del Departament d'Ensenyament i en centres docents privats 
i establiments de formació autoritzats.

● Plans de transició al treball (PTT), organitzats en col·laboració entre 
el Departament d'Ensenyament i les administracions locals.

● Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP), 
realitzats en els instituts de titularitat del Departament d'Ensenyament.



  

Escola d’Adults
● L'educació d'adults comprèn les activitats 

d'aprenentatge que, en el marc d'aprendre al llarg de 
tota la vida, permet que les persones desenvolupin les 
capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les 
competències tècniques i professionals. 

● Això fa que hi participin persones amb objectius 
diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se 
al dia o ampliar els coneixements.
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