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BATXILLERAT 2017-2018

[ESO]
Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat
Modalitat Ciència i Tecnologia
Modalitat Humanitats i Ciències Socials
Cicles Formatius Grau Mitjà i Superior
Administració i Gestió
Electricitat i Electrònica
Instal·lacions i Manteniment
Informàtica

Estructura del batxillerat. El batxillerat s’estructura en dos cursos
acadèmics i prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis
posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al
món laboral.
Ciències i tecnologia. La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a
l’alumnat
interessat
per
les
ciències
experimentals,
les
matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicsanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials,
instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i
serveis.
Humanitats i ciències socials. La modalitat d’humanitats i ciències
socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els
estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals,
les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i
administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la
publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua anglesa
Ciències món contemporani
Educació física
Filosofia
Història de la filosofia
Història
Tutoria
MATÈRIES DE MODALITAT
Matèria comuna d’opció
Matèria de modalitat 1
Matèria de modalitat 2
Matèria específica
Treball de recerca
TOTAL

1r curs

2n curs

2h
2h
3h
2h
2h
2h

2h
2h
3h

1h

3h
3h
1h

4h
4h
4h
4h

4h
4h
4h
4h

30h

30h

Modalitats i itineraris de batxillerat.
Modalitat
Ciències i Tecnologia
Itinerari 1
Itinerari 2
Tecnològic
Científic

Modalitat
Humanitats i Ciències Socials
Itinerari 3
Itinerari 4
Humanístic
C. Socials
1r curs

Matèria comuna d’opció
Matemàtiques I

Matemàtiques
aplicades a les
Ciències Socials I

Llatí I

Matèries de modalitat / específiques
Física I

Ciències de la
Terra I

Dibuix Tècnic I

Biologia I

Economia i
organització
d’empresa I

Grec I

Història

Tecnologia industrial I
Química I
Alemany

Literatura Universal
Economia
Alemany
2n curs

Matèria comuna d’opció
Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques
aplicades a les
Ciències Socials II

Matèries de modalitat / específiques
Física II

Ciències de la
Terra II

Grec II

Economia i
organització
d’empresa II

Dibuix Tècnic II

Biologia II

Literatura
Castellana

Geografia

Tecnologia
industrial II

Química II

Literatura
Catalana

Història de l’art

Matèria comuna d’opció. És una matèria obligatòria que sempre té
continuïtat a 2n curs.

Matèries de modalitat. És obligatori cursar com a mínim dues
matèries de modalitat a més de la matèria comuna d’opció.

Matèries especifiques. El centre ofereix com a matèries específiques
l’alemany, l’estada a l’empresa i la religió. També es pot cursar en la
franja de matèries específiques una altra matèria de modalitat.

Alemany. La matèria d’alemany dóna continuïtat a l’alumnat que ha
cursat alemany com a 2ª llengua estrangera a l’ESO.

Estudi de la Religió. Els alumnes poden cursar voluntàriament la
matèria de Religió en la franja de matèries específiques a segon
curs.

Estada a l’empresa. L’estada a l’empresa és una matèria específica
que té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món
laboral. Ha de tenir una durada mínima de 140 hores.

Treball de recerca. L’alumnat ha de realitzar un
treball de recerca, que estarà tutoritzat per un
professor/a,. Aquest treball, que és obligatori,
contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca
adient a aquest nivell d'estudis, capacitat que és
imprescindible per afrontar amb èxit opcions
acadèmiques posteriors. L’Institut La Pineda
col·labora en el projecte ARGÓ promogut per la
Universitat Autònoma de Barcelona. També
participa en les Jornades Científiques de Badalona.

L’avaluació.
L’avaluació és continuada i global. Les matèries no superades a final
de curs es poden recuperar en l’avaluació extraordinària al
setembre (1r curs) o al juny (2n curs).

Pas de 1r a 2n.
Per passar a segon curs cal haver superat totes les matèries o haverne suspès dues com a màxim. En cas de suspendre 3 o més matèries
l’alumne haurà de romandre un any més a 1r curs. En cas de
suspendre tres o quatre matèries, l’alumnat té l’opció de consolidar
les matèries aprovades i cursar només les suspeses. Pot també, si
l’horari ho permet, cursar algunes matèries de segon, a més de
realitzar el treball de recerca.
Avaluació a 2n curs.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs tingui l’avaluació negativa
en algunes matèries es podrà matricular d’aquestes matèries sense
necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. Un cop
superat el 2n curs l’alumne rebrà el títol de batxiller.
Sortides i activitats.
Durant el curs s’organitzen sortides i activitats que complementen
la formació rebuda en el centre. Es tracta de sortides i activitats
obligatòries vinculades a les matèries de batxillerat o a la tutoria.
Tutoria i atenció a les famílies.
L’alumnat disposa d’una hora setmanal de tutoria de grup per
desenvolupar el Pla d’Acció Tutorial. A més a més cada persona
tutora disposa d’una hora setmanal per a atenció individual
d’alumnes i famílies. Les famílies poden demanar entrevista al
tutor/a mitjançant l’agenda escolar.
A l’inici de curs es fa una primera reunió informativa de presentació
del curs. Les absències de l’alumnat es comuniquen diàriament a
través d’SMS. A finals d’octubre s’envia a les famílies l’informe de
preavaluació i al final de cada trimestre un butlletí de notes.

Projectes de centre.
Escola verda
Programa salut escola
Coeducació
Mediació Escolar
Educació financera escolar
Esport escolar
Biblioteca escolar
Serveis del centre.
Dept. d’orientació escolar
Assessorament psicopedagògic
Associació esportiva escolar
Cantina
Zona wi-fi
Autoservei de reprografia
Biblioteca escolar
Punt d’informació juvenil
Sala d’actes
Armariets

Activitats extraescolars
Cant Coral
Taller de Teatre
Taller de guitarra
Hip-hop
Ball modern
Bàsquet, Voleibol i
Futbol
Tennis Taula

CALENDARI
Jornada de portes obertes 26 d’abril de 2017 a les 19:00h
Preinscripció del 16 al 24 de maig de 2017
Període de matrícula
Període extraordinari de matrícula

Horari de Secretaria
de 10:00h a 13:00h (tots els dies)
i de 15:00h a 17:00h (dimarts, dimecres i dijous)
Carrer de la Batllòria s/n
09817 Badalona
Tel. 93 399 05 11
Fax 93 383 57 09
Adreça electrònica: inslapineda@xtec.cat

http://www.inslapineda.cat

