
BATXILLERAT
CURS 2021-2022



● Gestió de l’oferta (reserva per a l’alumnat del 
centre) 

● Presentació de sol·licituds 11 al 17 de maig

Calendari de preinscripció



Presentació de sol·licituds



Presentació de sol·licituds



Duració
Consta d’un cicle de dos cursos acadèmics, encara que la permanència en règim 
escolaritzat serà de quatre anys com a màxim.

Sortides
● Estudis Universitaris (prèvia aprovació de les PAU)
● Cicles formatius professionals de grau superior.



Horari
De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30

Organització
En els dos cursos de batxillerat hi ha matèries comunes, matèries 
comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques





L’alume/a, al final del Batxillerat, ha d’haver cursat 
almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la 
matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a 
mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada 
curs.



Modalitat Científic Tecnològic

1r Batxillerat
Matèria Comuna d’Opció → Matemàtiques I
Modalitat: Biologia I, CTMA I, Tecnologia Industrial I i Física I
Específiques: Química I, Dibuix Tècnic I
Específiques comunes: Francès, Religió i Psicologia i Sociologia

2n Batxillerat
Matèria Comuna d’Opció → Matemàtiques II
Modalitat: Biologia II, Química II, Tecnologia Industrial II, Dibuix Tècnic II 
i Electrotecnia
Específiques: Física II i CTMA I
Específica comuna: Cultura Audiovisual



Modalitat Humanístic Social

1r Batxillerat
Matèria Comuna d’Opció → Matemàtiques CCSS I i Llatí I
Modalitat: Grec I, Literatura Castellana, Història Món Contemporani i 
Economia i Organització d’Empresa I
Específiques: Literatura Universal
Específiques comunes: Francès, Religió i Psicologia i Sociologia

2n Batxillerat
Matèria Comuna d’Opció → Matemàtiques CCSS II i Llatí II
Modalitat: Grec II, Història de l’Art, Geografia i Economia i Organització 
d’Empresa II
Específiques: Literatura Catalana i Economia
Específica comuna: Cultura Audiovisual







Promoció a Segon
● Es passa amb dues matèries pendents com a màxim.

● Amb 3 o 4 matèries suspeses, l’alumne/a pot:

○ Matricular-se de nou a 1er Batxillerat en la seva totalitat 
renunciant a totes les qualificacions obtingudes.

○ Matricular-se de les matèries en les quals hagi obtingut avaluació 
negativa.

● Els alumnes repetidors de primer de batxillerat podran matricular-se 
d’algunes matèries de segon (sempre que l’horari ho permeti i en funció 
de les matèries suspeses)



L’assistència al centre és obligatòria

És imprescindible l’assistència a les classes per poder assolir els continguts 
necessaris per a superar les matèries.

Puntualitat (les classes comencen a les 8:00 h)

Les faltes d’assistència s’han de justificar el més aviat possible al/ a la tutor/a juntament 
al docent de la classe que arribi tard o sigui causa justificada.

L’absència injustificada d’un 10% de les hores d’una matèria condueix a la pèrdua del 
dret a l’avaluació contínua. En el cas d’una matèria de 4 h setmanals són 5 h! (Acord de 
batxillerat sobre l’assistència a classe).



L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumne de batxillerat, 
durant 15 dies hàbils, pot comportar l’anul·lació de matrícula de l’alumne.

En el moment que s’arribi a acumular aquest període d’absència, aquesta circumstància 
es notificarà a l’alumne absentista, i als pares o tutors legals en el cas d’alumnes 
menors d’edat.

Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, el director o directora del 
centre podrà anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat no justificat.



Anul·lació de la matrícula

Els alumnes, amb el consentiment dels pares o tutors legals en 
cas que siguin menors d’edat, poden sol·licitar, al director o 
directora del centre, l’anul·lació de matrícula del curs que estiguin 
cursant.


