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❑ Batxillerat Científic-Tecnològic: persones interessades en:

✓ Ciències experimentals

✓ Matemàtiques

✓ Estudis científico-sanitaris

✓ Món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines.

MODALITATS DE BATXILLERAT A L’INTER

❑ Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials: persones amb  inquietuds:

✓ Estudis lingüístics i literaris

✓ Filosofia, manifestacions culturals

✓ Ciències socials, Jurídiques, Polítiques i Econòmiques

✓ Gestió i Administració Pública

✓ Comunicació, Relacions Públiques, Publicitat, Turisme i altres serveis d’oci.
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matèries de 4h
OPTATIVES

MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



MATEMÀTIQUES
MODALITAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGICA: 

Comuna d’opció (obligatòria)



QUÈ CAL SABER

- Operacions combinades.

- Propietats de les potències.

- Operacions algebraiques (simplificar, productes 

notables, extreure factor comú, ... ).

- Resoldre equacions (1r i 2n grau, Ruffini, sistemes 

d’equacions lineals i no lineals).

Si les fas, accediràs més fàcilment 

a les carreres de Biologia, 

Biotecnologia, Bioquímica i 

Biomedicina, Ciències Ambientals, 

Física, Matemàtiques, Química i 

totes les especialitats d’Enginyeria 

i d’Arquitectura.



TEMARI      Matemàtiques I

- Els Nombres Reals.     

- Polinomis i fraccions algebraiques.

- Equacions, Inequacions i sistemes.

- Trigonometria.

- Els Nombres Complexos.

- Geometría analítica.

- Còniques.

- Límits i continuïtat.

- Derivades.

- Representació gràfica de funcions racionals.

- Estadística.



MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA

BIOLOGIA



ORGÀNULS

BIOQUÍMICA



ORGÀNULS

BIOQUÍMICA



ORGÀNULS

BIOQUÍMICA



ORGÀNULS

BIOQUÍMICA



ORGÀNULS

BIOQUÍMICA





física
MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA



QUE CAL SABER

- Resoldre equacions de 1r i 2n grau

- Identitats notables

- Representació de gràfics

- Unitats i factors de conversió

És del tot recomanable 

per poder fer el temari 

de 1r de batxillerat 
de física.



TEMARI 1r BATXILLERAT

- Repàs unitats i errors

- Cinemàtica

- Dinàmica

- Quantitat de moviment i impuls

- Treball i potència

- Energia i conservació

- Electricitat

- Ones, llum i imatges



MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA

química



QUE CAL SABER

- Elements representatius de la taula 

periòdica

- Formulació inorgànica

- Mol. massa molecular

- Estequiometria

És del tot recomanable 

per poder fer el temari 

de 1r de batxillerat 
de química.



TEMARI 1r BATXILLERAT

- Repàs formulació química inorgànica

- Formulació química orgànica

- Gasos

- Estequiometria

- Equilibri químic

- Reaccions àcid-base

- Reaccions redox

- Enllaç químic i propietats periòdiques



ciències de la terra
i el medi ambient

MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA



Ciències de la Terra 

i Medi Ambient

Ecologia



Sortida entorn

FRIDAY FOR FUTURE Concurs d'Idees innovadores pel canvi 

climàtic i viticultura al Penedès



tecnologia 
INDUSTRIAL

MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA



QUE CAL SABER

- Resoldre equacions de 1r i 2n grau

- Identitats notables

- Representació de gràfics

- Interpretació de taules de dades

- Lleis de física bàsiques

És del tot recomanable 

per poder fer el temari 

de 1r de batxillerat 
de tecnologia.



TEMARI 1er BATXILLERAT

- Treball, energia, potència i rendiment

- Energies renovables

- Càlculs pràctics

- Materials i aplicacions

- Característiques de les màquines

- Electricitat i circuiteria

- Organització industrial



dibuix tècnic
MODALITAT CIENTÍFICO-

TECNOLÒGICA



TREBALLAR LA PART MÉS TÈCNICA



I POSAR-HO EN PRÀCTICA 



matèries de 4h
OPTATIVES

MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL 



MACS
MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL

Comuna d’opció (obligatòria)

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LES CIÈNCIES SOCIALS



QUE CAL SABER

- Operacions combinades

- Regla de 3 i càlcul de percentatges

- Propietats de les potències

- Operacions algebraiques (simplificar, productes 

notables, extreure factor comú, ... )

- Resoldre equacions (1r i 2n grau, Ruffini, sistemes 

d’equacions lineals i no lineals)

Sense aquests 

coneixements et serà molt 

complicat tirar endavant 

l’assignatura de MACS I.



TEMARI MACS I

- ARITMÈTICA MERCANTIL      

- POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES

- EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES

- FUNCIONS

- LÍMIT D'UNA FUNCIÓ. CONTINUÏTAT

- DERIVADA D'UNA FUNCIÓ

- ESTADÍSTICA UNIDIMENSIONAL

- ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL



ECONOMIA 
de l’empresa

MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL 



Un contacte amb la realitat

que us espera en el món laboral.

Un coneixement pràctic de totes

les àrees funcionals de l’empresa.

I molt més...



TEMARI ECONOMIA DE L’EMPRESA I

- Introducció a l’empresa i el seu entorn.

- Departament de recursos humans.

- Dret laboral

- Comptabilitat i finances.

- Departament de producció.

- Màrketing i departament comercial



HISTÒRIA
DEL MÓN CONTEMPORANI

MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL 



Temari: Història contemporània (s.XVIII-s.XXI)

Un poble que no coneix la seva 
història, no pot comprendre el 
seu present ni construir el seu 

futur. 
Helmut Khol



Com treballarem?

● No tenim llibre de text
● Material generat per nosaltres
● Treballs individuals, en grup, exàmens
● Utilitzem molt les T.I.C
● Connexions contínues amb l’actualitat

Com entenem la matèria?

Frente a los métodos que fomentan la 
“memorización", existen otros sistemas  
en el que la Historia no es tanto asimilar 
una línea de pensamiento establecida y 
dirigida, sino que consiste en aprender a 
pensar y a analizar. 

Paul Preston



LLATÍ
MODALITAT HUMANÍSTIC :

Comuna d’opció
MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL

Comuna d’opció (obligatòria)



Assignatura comuna d’opció que es fa 

a 1r i 2n de batxillerat, 4 h/setmana.

Hi ha dos blocs de continguts:

1- Introducció a la llengua llatina 

2- Roma i la pervivència de la cultura clàssica

No cal haver-ne fet abans. 

Es comença des d’un nivell inicial.



Bloc 1:

- Es treballa la morfosintaxi nominal, pronominal i verbal, l’oració

simple i alguns tipus d’oració composta (cum, ut, relatius).

- S’analitzen i es tradueixen textos originals adaptats als

coneixements dels alumnes.

Bloc 2:

- Es treballa la civilització romana (temples, edificis d’espectacle, la

ciutat...), el patrimoni arqueològic ( Emporiae, Tarraco, Barcino,

Emerita Augusta...), llatinismes i els principals gèneres i autors llatins

(Plaute, Ciceró, Virgili, Horaci, Ovidi...)



MODALITAT 

HUMANÍSTIC I SOCIAL

MODALITAT 

HUMANÍSTIC I SOCIAL

LITERATURA

MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL

CASTELLANA



Vols aprendre a descobrir quin és el missatge secret que

s’amaga al fons de les biblioteques? Per què alguns
llibres han sobreviscut a l’estupidesa dels humans?
T’agrada llegir?

Podràs conèixer 
dimensions del món i de 
l’ésser humà que fins 
ara desconeixies.

Desenvoluparàs el 
sentit crític a partir 
del que han conegut i 
sentit aquells que ens 

han precedit.



Llegirem i estudiarem aquestes obres:

- Antología poética del Siglo de Oro.

- Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes.

- La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca.

- Tormento de Benito Pérez Galdós.

- Romancero Gitano de Federico García Lorca.

- Luciérnagas de Ana María Matute.

A més d’evadir-te, atreveix-te a enriquir el teu 
vocabulari, a explorar el que ens aporta la literatura, 
a conèixer i saber. Pensem amb paraules, és per això que 
una alta competència lingüística t’ajudarà a escollir 

lliurement, sense que t’enganyin. Llegeix!



MODALITAT 

HUMANÍSTIC I SOCIAL

MODALITAT 

HUMANÍSTIC I SOCIAL

literatura

MODALITAT HUMANÍSTIC-SOCIAL

universal



Vols saber quina és la més gran
història d’amor explicada als llibres?

T’atreveixes a viure l’angoixa de Gregor Samsa 
un matí quan es va despertar convertit en un repugnant escarabat? 



★ Dues lectures obligatòries cada 
trimestre.

★ Treballem en format tertúlia 
literària.

★ Aquí llegim, parlem, 
opinem, pensem i creem!

IMPORTANTÍSSIM! aquesta assignatura 
només és apta per a 
somniadors sense 

límits



matèries de 2h

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 



FRANCÈS

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

ALEMANY



...futures 

oportunitats 

professionals

...conèixer una 

cultura nova

PER QUÈ TRIAR FRANCÈS O ALEMANY ?

...estudiar a 

l’estranger

...viatjar, i 

conèixer gent

...promoure la 

diversitat 

lingüística

...facilitar 

l’aprenentatge 

d’ altres idiomes

...estudiar un grau 

o postgrau

...fer 

una introducció

a un 2n idioma

PER...



QUÈ APRENEM?

COMUNICAR-NOS 

EN SITUACIONS 

QUOTIDIANES



VIDEOS

ROLEPLAYS

INFOGRAFIES
TREBALLS 

EN GRUP

COM 

TREBALLEM



FRANCÈS
ALEMANY

ENLLAÇOS A LES RECOMANACIONS PER LES 

OPTATIVES DE LLENGÜES ESTRANGERES

https://drive.google.com/file/d/1xPMkL0LjF3t3ArdC3Y6wgXtWJM6kF7qN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HCn35C3oalO5QeIRz2AnyZBf5hwA5Dhs/view?usp=sharing


sociologia
MATÈRIA ESPECÍFICA



PER QUÈ SOCIOLOGIA?

Aprendrem a entendre el món de 

les relacions humanes.



Reportatges

Treballs

en grup

COM 

TREBALLEM



IOC
INSTITUT OBERT DE CATALUNYA



- A l’IOC hi podem estudiar assignatures que no 

s’ofereixen al centre per motius organitzatius. 

- Només s’hi poden cursar dues assignatures 

com a màxim i han de ser optatives de 

modalitat o específiques.

- A partir del proper curs, les assignatures 

tindran un cost de 30 euros. 



- Són estudis que es fan en un entorn virtual i que 

requereixen d’autonomia i regularitat en l’entrega 

de les tasques, per part dels alumnes. 

- L’avaluació és contínua

i els exàmens són presencials a l’escola.

https://ioc.xtec.cat/educacio/materies-batxillerat


Ara et toca triar!

Pregunta i resol els teus dubtes. 

Pensa en el que t’interessa de debò

L’important és que per a tu, tingui sentit!

Formulari tria 

optatives 1r 

batxillerat

https://forms.gle/FnzMtQNnV1RdfZoJ9

