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Distribució horària
Matèries 1r 2n
Llengua Catalana i Literatura 2 2
Llengua Castellana i Literatura 2 2
Llengua Estrangera 3 3
Educació Física 2
Filosofia 2
Ciències per al Món Contemporani 2
Història de la Filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de Recerca (*)
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4

Modalitat o específiques 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

Modalitat Matèria comuna d’opció
Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II
Humanitats  
i ciències socials

Humanitats Llatí I i II
Ciències socials Matemàtiques CS I i II

Arts Fonaments de les Arts I i II

Matèries de modalitat i específiques
Ciències i tecnologia 
Persones interessades en les ciències 
experimentals, les matemàtiques, els 
estudis relacionats amb continguts 
cientificosanitaris i el món dels  
processos tecnològics i dels materials, 
instruments, aparells i màquines.

Humanitats i ciències socials
Persones 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.

Arts 
Persones interessades en les arts,  
caracteritzades per la sensibilitat, 
l’expressió i la creativitat; amb inquietuds 
entorn del món audiovisual, les arts  
gràfiques, el disseny, el patronatge,  
els mitjans de comunicació, la publicitat, 
les arts escèniques, la producció  
i la gestió d’empreses del sector cultural.

Arts 1r 2n
Anàlisi Musical  I i II 4 4
Anatomia Aplicada 4
Arts Escèniques 4
Cultura Audiovisual I i II 2 4
Dibuix Artístic I i II 4 4
Dibuix Tècnic I i II 4 4
Disseny 4
Història del Món Contemporani 4
Literatura Castellana 4
Literatura Catalana 4
Literatura Universal 4
Llenguatge i Pràctica Musical 4
Volum 4

Ciències i tecnologia 1r 2n
Biologia I i II 4 4
Ciències de la Terra (Geologia) I i II 4 4
Dibuix Tècnic I i II 4 4
Electrotècnia 4
Física I i II 4 4
Química I i II 4 4
Tecnologia Industrial I i II 4 4

Humanitats i ciències socials 1r 2n
Economia 4
Economia d’Empresa I i II 4 4
Geografia 4
Grec I i II 4 4
Història de l’Art 4
Història del Món Contemporani 4
Literatura Castellana 4
Literatura Catalana 4
Literatura Universal 4
Llatí I i II (**) 4 4
Matemàtiques CS I i II (**) 4 4

Matèries específiques 1r 2n
Una altra matèria de modalitat 4 4
Història de la Música i la Dansa 2
Llengua i Cultura Occitanes 2
Psicologia 2
Segona Llengua Estrangera I i II (***) 2+2
Sociologia 2
Tèc. d’Expressió Graficoplàstica 2
Religió 2
Estada a l’Empresa 2
Específica de centre 2 2
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➡

(*) Sense assignació horària.

(**) Si no s’ha cursat com a matèria  
comuna d’opció.

(***) Amb opció a impartir 4 hores en un sol curs, 
per exemple a primer.
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Accés al batxillerat

Requisits per accedir al batxillerat:

• Títol de graduat o graduada en educació secundària 
obligatòria (GESO).
• Títol de tècnic o tècnica per haver superat un cicle 
formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant 
una prova d’accés.
• Títol de tècnic o tècnica superior per haver superat un 
cicle formatiu de grau superior, al qual s’havia accedit 
mitjançant una prova d’accés.
• Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers 
que hagin estat homologats amb el títol de GESO o el títol 
de tècnic.
• Haver cursat altres estudis de plans anteriors que siguin 
equivalents als estudis esmentats.

Treball de Recerca

L’alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, 
que estarà tutoritzat per un professor. Aquest treball, 
que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat 
de recerca que és imprescindible per afrontar amb èxit 
opcions acadèmiques posteriors. 

Més informació al web Estudiar a Catalunya i al portal XTEC.

Premis Extraordinaris de Batxillerat

Els Premis Extraordinaris de Batxillerat són el 
reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que 
demostren una preparació d’excel·lència en aquesta etapa. 
Aquest guardó, que consta a l’expedient, proporciona 
l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs, un 
curs gratuït en una escola oficial d’idiomes, una estada en 
un centre de recerca i permet optar als Premis Nacionals 
de Batxillerat.

Els Premis s’atorguen en funció dels resultats d’unes 
proves que tindran lloc el 22 de juny de 2020. S’hi poden 
inscriure, del 25 al 29 de maig de 2020, els alumnes que 
hagin obtingut una qualificació mitjana de batxillerat igual  
o superior a 8,75. 

Batxillerat a distància

Per als alumnes majors de 18 anys aquests estudis es 
poden fer a distància, per via telemàtica, a l’Institut Obert 
de Catalunya (IOC). Aquesta opció permet tenir més 
flexibilitat i adaptar-se a les circumstàncies personals, 
familiars i laborals de cada alumne.

Els alumnes que estan cursant el batxillerat de forma
presencial, també poden cursar alguna matèria de modalitat 
o específica a distància a l’IOC, si no poden cursar-les en el 
seu centre ordinari per raons organitzatives, amb un màxim 
de dues matèries per alumne i curs acadèmic.

Més informació a: ioc.xtec.cat/educacio/

Batxibac

El programa Batxibac permet als alumnes cursar un 
currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu 
en francès i cursar les matèries de Llengua i Literatura 
Franceses i Història de França. 

Per accedir-hi, els alumnes han d’acreditar almenys el nivell 
B1 en francès.

L’alumne, a més d’obtenir el títol de batxillerat si supera 
totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma 
de baccalauréat si supera una prova externa que es fa 
íntegrament en francès.

Més informació al web Estudiar a Catalunya. 

Batxillerat internacional

El Programa de Diploma de Batxillerat Internacional  
(PDBI) és un itinerari curricular específic determinat  
per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO)  
per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment 
curricular, i va adreçat a alumnes amb un alt interès  
per l’aprenentatge.

A Catalunya, es pot obtenir la titulació del batxillerat  
i el BI en alguns centres públics i diversos privats.

Més informació al web Estudiar a Catalunya. 

Doble titulació batxillerat i cicles de grau mitjà 
(en fase pilot)

Batxillerat i arts plàstiques i disseny 

Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: 

• la del cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny  
(1r, 2n) 
• la de batxillerat, modalitat d’arts (1r, 2n, 3r)

Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver 
superat la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà 
d’arts plàstiques i disseny.

Batxillerat i ensenyaments esportius 

Permet obtenir dues titulacions en tres cursos: 

• la d’un cicle d’ensenyaments esportius: atletisme, 
bàsquet, futbol, salvament i socorrisme, o vela (1r, 2n) 
• la de batxillerat, modalitat de ciències i tecnologia o 
d’humanitats i ciències socials (1r, 2n, 3r) 

Per accedir-hi, cal tenir el títol d’ESO o equivalent i haver 
superat la prova específica de la modalitat esportiva  
que es vol cursar.

Més informació al web Estudiar a Catalunya. 
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