
Batxillerat: 
Línies de futur
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Guia ràpida del 
Batxillerat 
REQUISITS D’ACCÈS

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

• graduat en educació secundària obligatòria (ESO).

• tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior. 

DURADA

El Batxillerat s’estructura en dos cursos acadèmics.
En alguns casos concrets, es pot cursar el batxillerat en tres anys.1

1: veure apartat permanència al batxillerat. pàg. 4
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SORTIDES I CONTINUÏTAT 

El títol de batxillerat et dona accés a:

• la universitat (un cop aprovades les PAU)

• CFGS (cicles formatius de grau superior)

• ensenyaments superiors artístics (un cop aprovades les proves espe-
cífiques d’accés).
 
• el món laboral
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PROMOCIÓ DE CURS I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE BATXILLERAT

Els alumnes de primer de batxillerat promocionen al segon curs 
quan han superat totes les matèries o bé quan suspenen dues 
matèries com a màxim.

En casos en què no s’hagin superat 3 o 4 matèries de primer curs, es 
pot optar per una repetició d’aquestes matèries i cursar alhora algunes 
matèries de 2n curs. 

A segon de batxillerat es promociona amb la totalitat de matèries 
aprovades.

En cas que un alumne de segon tingui matèries pendents i vulgui 
repetir, haurà de cursar només les matèries pendents. Tanmateix, es té 
l’opció de renunciar a les matèries aprovades i fer el segon de 
batxillerat sencer un altre cop.
 

TÍTOL DE BATXILLERAT

Per tal d’obtenir el títol de Batxillerat és necessari tenir una avaluació  
positiva en totes les matèries del dos cursos.
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Cada assignatura té un valor de dos punts, així les cinc assignatures de la fase comuna tenen un valor 
total de 10  punts i les dues assignatures de la fase específica tenen un valor total de 4 punts (dos punts 
per a cada matèria). L’alumne pot examinar-se de 3 assignatures de modalitat però només li computa-
ran les 2 assignatures de les que obtingui la nota més alta. Per tant, la nota màxima de les PAU és de 14 
punts.

La nota d’accés als estudis universitaris s’obté de la següent manera: el 60% és la  nota  mitja de 
l’expedient acadèmic de batxillerat i el 40% restant és la nota obtinguda en la fase comuna de les PAU.  

A la nota d’accés se li poden arribar a sumar fins a 4 punts obtinguts a la fase específica. El resultat 
d’aquesta suma serà la nota final d’admissió.  

SELECTIVITAT (PAU)
 
Un cop superat el batxillerat, l’alumnat pot realitzar les proves d’accés 
a la universitat (PAU).

Estructura actual de les PAU: Obligatòriament l’alumnat s’ha 
d’examinar de 5 assignatures a la fase general i pot triar si s’examina 
de la fase específica de quines i de quantes.       
  

Fase general

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua estrangera

Història

Matèria comuna d’opció

Matèries comunes

Es poden realitzar un màxim 
de 3, però només es sumaran 
les 2 qualificacions més altes 
un cop ponderades.

Fase específica

Una assignatura de modalitat

Una assignatura de modalitat

Una assignatura de modalitat
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El Batxillerat a Educem
TRETS D’IDENTITAT: 

Excel·lència i flexibilitat
EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA.
El batxillerat és una etapa exigent, que requereix la dedicació, l’estudi 
i el compromís de cada alumne/a. L’alumnat nota una pujada de nivell 
en referència a l’ESO i cal que dediqui més hores d’estudi, cal que 
s’organitzi bé i la seva assistència a classe sigui participativa. 

El nostre compromís és impartir un nivell d’estudis alt, adequat a les 
exigències de les PAU, la Universitat i CFGS.

ELS NOSTRES RESULTATS

+20
Promocions Educem 

de Batxillerat

Mitjana dels últims 5 anys.

98% 
Aprovats al batxillerat

69,8% 
Presentats a les PAU

100% 
Aprovats a les PAU

88% 
1A Opció triada a la 

universitat
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EDUCACIÓ EN VALORS
L’escola acompanya l’alumne/a en la seva evolució personal i humana 
proporcionant-li valors necessaris, com l’esforç, la responsabilitat i el 
compromís. Alhora, fomentem la cura de l’entorn, el respecte, la 
tolerància i l’esperit crític i dialogant, tot desenvolupant la capacitat 
analítica, la curiositat i la creativitat dels nostres alumnes. 
En definitiva, el desenvolupament integral de la persona.

FLEXIBILITAT I GRUPS REDUÏTS
Atenem els diferents interessos de l’alumnat proposant múltiples 
itineraris amb la voluntat d’afavorir-los i motivar-los. Oferim atenció a 
la diversitat, a través de plans individuals i itineraris acadèmics 
personalitzats que s’ajustin a les necessitats formatives dels alumnes.
L’organització dels grups és heterogènia i en una ràtio reduïda.
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RESOLUCIÓ DE DUBTES
Per tal de millorar el rendiment del nostre alumnat i aprofundir contin-
guts i estratègies d’aprenentatge, oferim l’hora de resolució de dubtes  
de cada matèria de dilluns a dijous de 15:30h. a 16:30h. Així, l’alumnat 
té la possibilitat de:

· resoldre dubtes
· revisar exàmens
· rebre atenció individualitzada.

TUTORIA I ORIENTACIÓ
Acompanyem i orientem l’alumnat sobre estudis futurs, amb xerrades 
universitàries i de cicles formatius, trobades amb antics alumnes, assis-
tència a tallers universitaris i atenció psicopedagògica.

Cada curs compta amb el suport de dos tutors/es responsables del 
seguiment durant els dos cursos de batxillerat.

Funcions:

· Pretutoria inicial al mes de juny. Orientació sobre modalitat i itinerari 
a escollir en funció dels estudis futurs i interessos dels alumnes.

· Tutoria grupal un cop per setmana on es porten a terme xerrades i 
tallers de sensibilització social i mediambiental, i activitats de cohesió 
grupal .

· Entrevistes amb les famílies a través de tutories presencials i correu 
electrònic.

· Reunions de pares a l’inici de curs.
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TREBALL DE RECERCA
A Educem realitzem el treball de recerca durant els dos cursos de 
batxillerat. L’iniciem al gener de 1r i el presentem al desembre de 2n.

· Compta amb el suport d’un assessor, que supervisa i orienta.

· Durant l’estiu es demana a l’alumnat que segueixi amb la realitza-
ció del treball per tal d’entregar un esborrany a finals de setembre.

· La presentació oral del treball se celebra amb l’assistència de fami-
liars i amics, així com alumnes del centre.

· Fomentem la participació en nombrosos premis i concursos 
promoguts per diferents Universitats i entitats vinculades a la nostra 
comarca i població.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

Cada curs està 
estructurat en 

tres trimestres.

Exàmens 
trimestrals 

durant quatre 
dies, on l’alumnat 
té un horari dife-
rent de l’habitual.

A final de curs es 
realitzen els 

exàmens finals 
tant a primer 
com a segon.

Informe de 
preavaluació a 1r 
de batxillerat a 

finals d’octubre, 
on es recullen els 
primers resultats 
i comentaris de 
cada matèria.
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· L’assignatura ombrejada és la matèria comuna d’opció, obligatòria per a l’alumnat que vol fer aquell 
itinerari.

· Estada a l’empresa és una assignatura optativa que implica fer pràctiques en empresa enlloc de cursar 
una assignatura de modalitat.

· Itineraris flexibles: l’alumne ha de cursar com a mínim 6 assignatures de la modalitat escollida, 
podent fer les assignatures restants d’una altra modalitat que es cursin a la mateixa franja horària.

Al juny fem una pretutoria amb els alumnes nous per tal de definir el currículum que s’ajusta més als 
seus interessos segons les franges horàries del nou curs. 

Pla d’estudis

Ciències i
tecnologia

Humanitats 
i ciències socials

Batxillerat
dual

Matèries comunesModalitat Ciències Socials
 i Humanitats

Modalitat 
Científico - Tecnològic

Assignatura 1r curs 2n curs

Llengua catalana 

i literatura
2 2

Llengua castellana 

i literatura
2 2

Llengua 

estrangera: anglès
3 3

Filosofia 2 -

Cultura científica 2 -

Educació física 2 -

Història de la 

filosofia
- 3

Història - 3

Treball de recerca - -

Tutoria 1 1

Assignatura 1r curs 2n curs

Matemàtiques 

aplicades / Llatí
4 4

Psicologia 

i Sociologia
4 -

Història del món 

contemporani
4 -

Literatura 

universal
4 -

Economia de 

l’empresa
4 4

Geografia - 4

Història de l’art - 4

Literatura 

catalana
- 4

Assignatura 1r curs 2n curs

Matemàtiques 4 4

Física 4 4

Biologia 4 4

Química 4 4

Dibuix Tècnic 4 4

Tecnologia 

Industrial
4 4

Modalitats
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Pla d’estudis

MATÈRIES 1r Batx. 2n Batx.

Matemàtiques 4 4

Dibuix Tècnic 4 4

Tecnologia 4 4

Física 4 4

Itineraris formatius

Itinerari científic

MATÈRIES 1r Batx. 2n Batx.

Matemàtiques 4 4

Química 4 4

Física 4 4

Biologia 4 4

Itinerari teconològic

MATÈRIES 1r Batx. 2n Batx.

Matemàtiques 4 4

Economia 4 4

H. del món 
contemporani 4 -

Psicologia 4 -

H. de l’art - 4

Geografia - 4

Itinerari social

MATÈRIES 1r Batx. 2n Batx.

Llatí 4 4

Lit. universal 4 -

H. del món 
contemporani 4 -

Psicologia 4 -

Lit. catalana - 4

H. de l’art - 4

Geografia - 4

Itinerari humanístic
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El programa curricular del Diploma Dual® in-
clou continguts interessants als quals l’alum-
nat no té accés normalment i que suposen un 
enriquiment personal i acadèmic. La possibi-
litat d’unir-se a clubs socials (de periodisme, 
d’arts, de fotografia...) li permet relacionar-se 
amb altres estudiants que tenen les mateixes 
inquietuds.

Cursar la doble titulació de batxillerat indica 
que l’alumne té habilitat i disciplina,
així com la capacitat d’afrontar el repte de 
compaginar una doble titulació, qualitats que 
són molt valorades al mercat laboral. 

        El Diploma Dual® ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: 
el batxillerat del país d’origen, de manera presencial, i l’American High School Diploma, 

en modalitat online.

El Diploma Dual® és un programa interdisciplinari que emfatitza la immersió educativa 
en anglès, la capacitació tecnològica i el desenvolupament personal de l’alumne.

L’alumne haurà de dedicar entre 3 i 5 hores setmanals, depenent
del nivell d’anglès inicial i del curs escolar en què comenci,  ja que es pot iniciar a 2n 

d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de batxillerat.
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LA MILLOR PREPARACIÓ PER A LA SELECTIVITAT (PAU)

El postbatxillerat és el període comprès entre els exàmens finals de 2n 
de batxillerat i la realització de les PAU.
Durant aquests dies, l’alumnat potencia la seva preparació per superar 
amb èxit les proves d’accés a la universitat. Per això:

· L’alumnat assisteix únicament a les classes de les matèries que 
s’examinarà a la selectivitat.

· Modifiquem horaris per tal d’incrementar les hores setmanals de les 
matèries a preparar.

· Realitzem simulacres d’exàmens.

· Es repassen els continguts treballats al llarg del curs.

· L’alumat disposa de la biblioteca per a estudi personal.

Postbatxillerat
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ELS NOSTRES RESULTATS

Alumnat que aprova 
el 2on batx.

Alumnat que es 
presenta a PAU

Alumnat aprovat
a PAU en juny

Alumnat que entra en 
primera opció

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

83%

89%

86%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

87%

97%

87%

80%

63%

64%

61%

79%

59%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88%

89%

85%

85%

85%

78%

93%

88%

95%

100% 87% 100% 86%2020
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SORTIDES, ACTIVITATS CULTURALS I PARTICIPACIÓ A L’ESCOLA

Durant els dos cursos realitzem sortides i activitats tant culturals com 
lúdiques.

- Al final de cada trimestre fem sortides vinculades a tutoria com el 
cinema en VOSE i les jornades esportives.

- L’alumnat de 2n organitza una sortida de benvinguda als alumnes 
de 1r i l’alumnat de 1r organitza un comiat al grup de 2n a final de curs.

- Viatge de final de curs al juny de 1r.

Durant els dos cursos acadèmics complementem el currículum de 
les diferents assignatures organitzant sortides culturals i formatives 
ofertades per diferents entitats vinculades a la nostra població i co-
marca.

Al finalitzar l’etapa, celebrem l’Acte Acadèmic amb la participació i 
col·laboració de l’alumnat i de les famílies. La direcció i l’equip de pro-
fessors fem entrega dels premis a l’excel·lència, els premis extraordi-
naris de treball de recerca i les orles.
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INFORMACIONS D’INTERÈS

Horari i ubicació
L’horari escolar és de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 h. 
amb un descans d’11.00 a 11.30 h. 
Les classes es fan al Carrer Rafael Casanova, 40-42 en un 
edifici exclusiu per l’alumnat de batxillerat.

Jornades de portes obertes
Entre els mesos de març i abril obrim el centre un dissabte al 
matí, de 10 a 13 h. La jornada inclou una visita al centre i una 
atenció personalitzada per a les futures famílies. 
També oferim entrevistes indivuals a hores convingudes.

Xarxes Socials
Podeu seguir totes les activitats que fem a través de les 
nostres xarxes socials.




