
 

 

BATXILLERAT (febrer 2023) 

 

El Batxillerat és una etapa d’ensenyament post obligatori que consta 

d’un cicle de dos cursos acadèmics. 

 

Al llarg d’aquests dos cursos es consoliden alguns continguts de l’etapa 

anterior i s’inicia un procés d’aprenentatge de continguts nous i de 

noves matèries. 

 

El Centre d’Estudis Montseny, com antiga Secció Filial, té el Batxillerat 

concertat pel Departament d’Ensenyament. 

Tenint en compte el marc legal actual i la nostra pròpia experiència oferim: 

▲ Dues modalitats:  

o Ciències i tecnologia 

o Humanitats i ciències socials 

▲ Itineraris diversificats per atendre les demandes i interessos de l’alumnat. Us proposem 

un ampli conjunt de combinacions de matèries que és compatible amb les diferents 

branques d’estudis universitaris.  

▲ Tracte individualitzat per a l’orientació i per atendre la seva dimensió personal. 

 

La nostra oferta formativa permet accedir a qualsevol de les branques universitàries i atenen les 

inquietuds cap a la formació professional. 

 

 

 

Objectiu: 

Aquest cicle enllaça els 

ensenyaments obligatoris 

de secundària (ESO) amb 

els estudis universitaris, la 

formació professional de 

grau superior o l’entrada al 

món laboral amb una 

millor preparació cultural.  



 

Distribució d’hores lectives setmanals:          1r curs (2023-2024)* 

Matèries comunes 12h  Matèries de modalitat 9h 

Llengua catalana i literatura 1 2h  CIÈNCIES I TECNOLOGIA  

Llengua castellana i literatura 1 2h  Matemàtiques 1 3h 

Anglès 1 3h  Química 1 3h 

Filosofia 2h  Física 1 Geologia i ciències ambientals 1 3h 

Educació física 2h   

Tutoria 1h  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

   Llatí 1 Mat. CS 1 Mat. 1 3h 

   Història del Món 3h 

   Lit. Universal Economia 3h 
 

▲ S’ha de triar una matèria de modalitat de cada una de les files de la taula anterior, segons la modalitat 

triada. En total, 3 matèries de la pròpia modalitat: una obligatòria (color lila) i dues més (color blau).  

Matèries de optatives i altres de modalitat (triar una de cada franja) 9h 

Franja 1 (anual) 

Biologia 1 Dibuix tècnic 1 Món Clàssic Cultura audiovisual 3h 

 

Franja 2 

Reptes científics actuals (biologia/geologia) Creació literària Problemàtiques socials 3h 

 

Franja 3 

Reptes científics actuals (física/química) Robòtica Ciutadania, política i dret 3h 
 

▲ S’ha de triar una matèria de cada una de les franges optatives (color verd), independentment de la 

modalitat triada.  

▲ L’oferta de les matèries de les franges optatives és provisional i el curs 2023-24 seran anuals.  

▲ Cultura audiovisual i robòtica tenen un nombre màxim d’alumnes. El criteri de selecció serà la nota 

d’expedient d’ESO.  

▲ Hi ha un nombre mínim d’alumnes necessari per oferir algunes de les matèries de modalitat i optatives. 

▲ Possibilitat de cursar alguna matèria a distància a través de l’IOC, segons normativa. 
 

Possibles itineraris: (tria de matèries de modalitat i de la franja 1) 

 Mod. Oblig. Mod. 1 Mod. 2 Franja 1 

Ciències Matemàtiques I Química I Física I o GCA I Biologia I 

Salut Matemàtiques I Química I Física I Biologia I 

Tecnològic Matemàtiques I Química I Física I Dibuix tècnic I 

Humanitats Llatí I Història del món Lit. universal Món clàssic 

Social Mat. CS I o Mat 1 Història del món Economia Cultura audiovisual 

Social amb 

biologia 
Mat. CS I o Mat 1 Història del món Economia Biologia I 

 

(*) Versió de febrer de 2023.  



 

Distribució d’hores lectives setmanals:          2n curs (2023-2024)* 

 

Matèries comunes 14h  Matèries de modalitat 12h 

L catalana i literatura 2 2h  CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

L castellana i literatura 2 2h  Matemàtiques 2 Mat. CS 2 4h 

Anglès 2 3h  Química 2 4h 

Història de la filosofia 3h  Física 2 Geologia i ciències ambientals 2 4h 

Història d’Espanya 3h  
 

Tutoria 1h  

Treball de recerca 0h  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS 

   Llatí 2 Mat. CS 2 Mat. 2 4h 

   Lit. Castellana Geografia 4h 

   Hist. de l’Art Economia món empresarial 4h 

 

▲ S’ha de triar una matèria de modalitat de cada una de les files de la taula anterior, segons la modalitat 

triada. En total, 3 matèries de la pròpia modalitat: una obligatòria (color lila) i dues més (color blau).  

 

 

Matèries de optatives i altres de modalitat (triar una d’aquesta franja) 4h 

Franja optativa (anual) 

Biologia 2 Dibuix tècnic 2 Literatura Catalana ODS 4h 

 

 

 

 

▲ S’ha de triar una matèria de la franja optativa (color verd). 

▲ L’oferta de les matèries la franja optativa és provisional. 

▲ Possibilitat de cursar alguna matèria a distància a través de l’IOC, segons normativa. 

 

(*) Versió de febrer de 2023. 

  



 

Tutoria i orientació: 

 
▲ 1h setmanal de tutoria amb el grup-classe. 

▲ Activitats d’autoconeixement. 

▲ Atenció individual. 

▲ Reunions amb famílies. 

▲ Departament de psicopedagogia. 

▲ Jornada d’orientació professional. 

▲ Jornades de portes obertes de les universitats. 

▲ Acompanyament a les PAU i preinscripció universitària. 

▲ Viatge de final d’etapa. 

 

Suports: 

▲ Matemàtiques 1 i 2. 

▲ Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1 i 2. 

▲ Llatí 1 i 2. 

▲ Llengua catalana i literatura 1 i 2. 

▲ Química 1 i 2. 

 

Treball de recerca: 

▲ Realització del treball entre el 1r i el 2n curs: febrer de 2024 - desembre de 2024. 

▲ Tutories de seguiment. 

▲ Calendari d’avaluació amb terminis d’entrega. 

 

Marc horari: 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

08.05-09.00 

LECTIU 09.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-11.30 PATI (LLIURE) 

11.30-12.25 
LECTIU 

12.25-13.20 

13.20-14.15      

   

15.15-16.10 
SUPORTS I TREBALL DE RECERCA LECTIU 

 

16.10-17.05 

 

 

 


