BATXILLERAT
INS VALLVERA
PROMOCIÓ 2019-2021

Benvolguts/udes,
Esteu a punt d’acabar l’ESO i, com ja sabeu, amb el títol de graduat en
educació secundària obligatòria podreu accedir al batxillerat o als
cicles formatius de grau mitjà que més us interessin. En aquest llibret
trobareu informació referent al batxillerat que oferim a l’Institut
Vallvera.
En primer lloc, hi ha una breu introducció sobre les característiques
més generals del batxillerat, que es detallen a l’apartat Estructura del

batxillerat.
Després, trobareu una explicació de com és el batxillerat que fem:
quines modalitats hi ha, quines matèries són obligatòries, quines altres
podeu escollir i quantes hores de classe hi ha de cada matèria.
També és important dedicar un apartat a l’acció tutorial i a les
activitats curriculars i sortides que s’organitzen des del centre.
A continuació, us informem sobre el sistema d’avaluació i promoció;
en quines condicions es pot passar de primer a segon, com s’ha de
recuperar una matèria, exàmens de setembre, etc.
I per acabar, us expliquem quines són les opcions d’accés a estudis
posteriors.
Esperem que us sigui útil.
Atentament,
Salt, abril de 2019
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1. INTRODUCCIÓ
El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis
posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món
laboral.
Hi poden accedir els alumnes que estiguin en possessió del títol de
graduat en educació secundària obligatòria i els que hagin superat un
cicle formatiu de grau mitjà (títol de tècnic d’una professió, d’arts
plàstiques i disseny, o esportiu).

En finalitzar, el títol de batxillerat dona la possibilitat d’accedir a
estudis universitaris, cicles formatius de grau superior o estudis
superiors d’ensenyaments artístics i esportius.
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2. ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT AL VALLVERA
Promoció 2019-2021.
El batxillerat a l’INS Vallvera s’organitza en dues modalitats:
•

Humanitats i ciències socials

•

Ciències i tecnologia

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries
comunes), una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les
matèries de modalitat i les matèries específiques) i el treball de
recerca.
Currículum del batxillerat
Part comuna
Matèries
comunes

Part diversificada
Matèria
comuna
d’opció

Matèries
de
modalitat

Matèries
Específiques

Treball
de recerca

Matèries comunes: són assignatures obligatòries que proporcionen
una formació general a l’alumnat.
Matèria comuna d’opció: en funció de la modalitat triada, caldrà cursar
la matèria comuna d’opció al llarg dels dos cursos.
Matèries de modalitat: aquestes matèries proporcionen una formació
de caràcter específic a l’alumnat, en funció de la modalitat triada.
Matèries específiques: el currículum del batxillerat es completa amb
les matèries específiques que es podran escollir entre les que ofereixi
l’institut.
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Part
diversificada

Part comuna

La distribució horària del batxillerat és la següent:
1r

2n

Llengua Catalana i Literatura

2

2

Llengua Castellana i Literatura

2

2

Llengua Anglesa

3

3

Educació Física

2

-

Ciències del Món Contemporani

2

-

Filosofia

2

-

Història de la Filosofia

-

3

Història

-

3

Tutoria

1

1

Matèria comuna d’opció

4

4

Matèria de modalitat 1

4

4

Matèria de modalitat 2

4

4

4o
2+2

4

-

-

30

30

Matèria de modalitat 3
o 2 matèries específiques
Treball de Recerca
Total hores

Matèries comunes d’opció
Modalitat de batxillerat

Matèria comuna d’opció

Ciències i tecnologia
Humanitats
Humanitats i
ciències socials Ciències socials

Matemàtiques I i II
Llatí I i II
Matemàtiques Aplicades CS I i II
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Per tal d’arribar al màxim d’interessos, estructurem les dues
modalitats de batxillerat en sis itineraris formatius:

Modalitat: Humanitats i ciències socials
Itinerari 1: Humanitats
Matèria
comuna
d’opció
Matèries
de
modalitat

1r

2n

Llatí

Llatí

Grec

Grec

Literatura Universal

Literatura Catalana

Història del Món
Contemporani

Història de l’Art

Itinerari 2: Ciències socials
Matèria
comuna
d’opció
Matèries
de
modalitat

1r

2n

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials

Economia de l’Empresa

Economia de l’Empresa

Economia

Geografia

Història del Món
Contemporani

Història de l’Art

Itinerari 3: Humanitats i ciències socials mixt
Matèria
comuna
d’opció
Matèries
de
modalitat

1r

2n

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials

Matemàtiques Aplicades a
les Ciències Socials

Llatí

Llatí

Economia

Geografia

Història del Món
Contemporani

Història de l’Art
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Modalitat: Ciències i tecnologia
Itinerari 4: Científic I
Matèria
comuna
d’opció
Matèries
de
modalitat

1r

2n

Matemàtiques

Matemàtiques

Química

Química

Biologia

Biologia

Ciències de la Terra

Ciències de la Terra

Itinerari 5: Científic II
Matèria
comuna
d’opció

1r

2n

Matemàtiques

Matemàtiques

Química

Química

Biologia

Biologia

Física

Física

1r

2n

Matemàtiques

Matemàtiques

Física

Física

Tecnologia Industrial

Tecnologia Industrial

Dibuix Tècnic

Dibuix Tècnic/
Electrotècnia

Matèries
de
modalitat

Itinerari 6: Tecnològic
Matèria
comuna
d’opció
Matèries
de
modalitat
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Matèries específiques:
Hi ha l’opció de fer el canvi d’una de les matèries de modalitat de
primer per dues matèries específiques. El centre ofereix com a
matèries específiques: Francès, Alemany i Psicologia.
També s’ofereix la matèria d'Estada a l’Empresa a segon de batxillerat.
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3. EL TREBALL DE RECERCA
El Treball de Recerca és una activitat d’investigació en què heu de
demostrar que sou competents a l’hora de fer qualsevol recerca,
buscar informació, analitzar-la, estructurar-la i extreure’n conclusions
pròpies.
Cal tenir en compte que correspon al 10% de la nota final del
batxillerat (la mitjana de primer i segon de batxillerat correspon al
90%) i que és obligatori.
S’inicia durant el primer curs i es presenta obligatòriament durant el
segon. Les trobades entre l’alumne/a i el tutor/a del treball es fan en
horari personalitzat des del començament del procés fins al moment
de lliurar el treball definitiu (primer trimestre de segon de batxillerat).
L’alumnat té accés a un curs de moodle específic en què pot trobar el
calendari i les normes generals d’elaboració del treball.
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4. L’ACCIÓ TUTORIAL AL BATXILLERAT
• Activitats de coneixement del grup-classe (dinàmiques i sortida
tutoria).
• Web de l’institut i plataforma iEduca:
Assistència
Incidències
Missatges alumne i família
• Serveis: sistema de fotocòpies, biblioteca, bar, armariets.
• Avaluacions (avaluació inicial, 1a, 2a i 3a).
• Orientació i seguiment acadèmic (itineraris, estudis).
• Reunió inici curs i entrevistes famílies.
• Orientació en la tria del tema del treball de recerca.
• Hora de tutoria setmanal.
• Tutories grupals i individualitzades.
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5. QUÈ MÉS OFERIM?
• Xerrades (Expojove, UdG, UOC, UAB…).
• Activitats i tallers a la Universitat (visites a la facultat, tallers,
olimpíades,...)
• Assistència a les JPO de les diferents universitats.
• Conferències.
• Activitats diverses de matemàtiques (proves Cangur, activitats
interdisciplinàries STEM, VídeoMat, més mates, Ditmae,
problema del mes…).
• Activitats diverses de llengua i literatura (Sant Jordi, teatre de les
obres prescriptives, concursos literaris, videopoemes...).
• Grups de conversa de llengua anglesa amb grups reduïts.
• Estada immersió lingüística a Gal·les a primer curs.
• Sortides interdisciplinàries.
• Sortida final d’etapa.
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6. L’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ AL BATXILLERAT
Els primers dies del curs, cada professor/a informarà per escrit dels
criteris d’avaluació, qualificació i recuperació de la matèria que
imparteix.
Els resultats de l'avaluació de cada matèria s'han d'expressar
mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu, sense decimals.
Es consideren superades les matèries amb qualificació igual o
superior a cinc.
Al final de cada trimestre, hi haurà una sessió qualificadora de la junta
d’avaluació, integrada pel conjunt de professors de cada curs.
Després d’aquesta sessió, s’entrega el butlletí de notes.
A més de les tres juntes prescriptives per la normativa, a mitjans del
primer trimestre del primer curs, es fa una avaluació inicial dels
alumnes, a partir de la qual s’entrega també un butlletí als pares.
Aquesta preavaluació és molt important per fer una anàlisi del nivell i
ritme d’aprenentatge de cada alumne/a. El butlletí dona informació
qualitativa del seguiment del curs, bàsica per reorientar, si cal, els
hàbits d’estudi.
Al final de cada trimestre, hi haurà la possibilitat de recuperar les
matèries suspeses.
Si a final de curs hi ha alguna matèria pendent de recuperar, hi haurà
la possibilitat de recuperar-la en els exàmens de la convocatòria
extraordinària que té lloc durant els primers dies de setembre, en el
cas de primer de batxillerat, i a finals de juny, en el cas de segon de
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batxillerat (per poder accedir a la convocatòria de setembre de les
PAU).
El pas al segon curs es pot fer quan s’hagin aprovat totes les matèries
o n’hi hagi un màxim de dues suspeses. En el cas de tres o quatre
assignatures suspeses, es pot optar per repetir només les matèries
suspeses o bé per repetir tot el curs. Si hi ha cinc o més matèries
suspeses, s’ha de repetir forçosament tot el curs.
Per superar el segon curs i obtenir el títol de batxiller, a més d’haver
realitzat i aprovat el Treball de Recerca, cal haver aprovat totes les
matèries. En el cas que, després de la convocatòria extraordinària de
juny, encara hi hagi alguna matèria suspesa, no caldrà repetir tot el
curs, sinó només aquelles matèries no superades.
La nota final de batxillerat s’obté a partir de la mitjana ponderada de
les qualificacions de totes les matèries dels dos cursos, en funció del
nombre de crèdits que tingui assignat cada matèria. Aquesta mitjana
pondera un 90% de la nota; el 10% restant correspon a la nota del
Treball de Recerca.
La permanència en el batxillerat en règim diürn és d’un màxim de
quatre anys.
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7. DESPRÉS DEL BATXILLERAT
Amb el títol de batxillerat podeu accedir a:
• Estudis universitaris, si supereu la prova d’accés (PAU).
• Cicles de formació professional específica de grau superior.

7.1 Estudis universitaris
Per poder accedir a la universitat haureu de superar les proves per a
l’accés a la universitat (PAU), conegudes com a selectivitat. Aquestes
proves tenen un caràcter de revàlida i de demostració d’aptituds, ja
que plantegen uns exàmens que permeten mostrar habilitats
acadèmiques bàsiques i, en general, la formació adquirida tant en les
matèries comunes com en les de modalitat.

Estructura de les PAU
La selectivitat té dues fases ben diferenciades. Una fase general, que
obligatòriament cal superar per accedir a la universitat, i una fase
específica, de caràcter voluntari, que l’estudiant pot realitzar per
millorar la nota obtinguda en la fase general i, així, tenir una nota
d’admissió superior.
A la fase general cal fer cinc exàmens que corresponen a matèries
comunes i una matèria comuna d’opció:
• Llengua catalana i literatura.
• Llengua castellana i literatura
• Llengua estrangera
• Història
• Una matèria comuna d’opció (Matemàtiques, Matemàtiques
aplicades a les ciències socials, Llatí o Fonaments de les arts).
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Les PAU es consideren aprovades si la nota d’accés és igual o
superior a 5. Aquesta nota d’accés és el resultat de la mitjana
ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat (QMB) i el 40% de
la mitjana de les proves de la fase general (QFG).
Nota accés = 0,6·QMB + 0,4·QFG
La nota d’accés té validesa indefinida.
A la fase específica, cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 3
matèries.
Les dues millors notes, una vegada ponderades en funció dels estudis
que es vulguin realitzar, s’afegiran a la nota d’accés per donar lloc a la
nota d’admissió.
Nota d’admissió = nota d’accés + a·M1 + b·M2
La nota d’admissió té una validesa de 2 cursos acadèmics.
El valor dels paràmetres de ponderació a i b està definit per les
universitats i cal tenir-lo en compte a l’hora de triar les matèries de
modalitat associades a la branca de coneixement del grau que es vol
estudiar. Podeu consultar el quadre de ponderacions a la pàgina web:
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
La nota d’admissió és la que es té en compte per entrar a la
universitat:
Nota admissió = 0,6·QMB + 0,4·QFG + a·M1 + b·M2
Consulteu les notes d’admissió del curs passat a la pàgina web:
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/
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7.2 Cicles de formació professional específica de grau superior
Per a l’admissió a cicles formatius de grau superior tenen prioritat els
alumnes que han cursat determinades modalitats de batxillerat.
Les prioritats per als cicles de grau superior que s’imparteixen a
l’institut Vallvera són:
Cicles formatius de grau
superior

Modalitat batxillerat

Administració i finances

Humanitats i ciències socials

Animació sociocultural
i turística

Humanitats i ciències socials

Educació infantil

Humanitats i ciències socials

Integració social

Humanitats i ciències socials

Podeu consultar la prioritat a altres cicles a la pàgina web:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/prioritat-batx/
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Ptge. De la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14
17190 SALT
Tel: 972231919
Fax: 972237859
www.iesvallvera.cat
twitter.com/INS_Vallvera

