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Estructura del Batxillerat
El Batxillerat s’organitza en dos cursos acadèmics i prepara l’alumnat per a la seva
incorporació a estudis posteriors (universitaris o professionals) o per l’accés al món
laboral

Hi ha tres modalitats de batxillerat:
- Ciències i Tecnologies
- Humanitats i Ciències Socials
- Arts

http://www.xtec.cat/web/curriculum/batxillerat/curriculum
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El batxillerat al nostre Centre
L’INS Arnau Cadell ofereix dues línies de batxillerat en les modalitats de
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials
A 1r de Batxillerat l’alumnat ha de cursar:

• Matèries comunes [14 hores setmanals] obligatòries per a tot l’alumnat
• Una matèria comuna de modalitat (d’opció) [4 hores setmanals]: la
cursen tots els alumnes de la modalitat corresponent

• Matèries de modalitat [2 o 3 matèries, 8-12 hores setmanals]: les cursen
els alumnes d’una modalitat
• Matèries específiques [0 o 1 matèria, 0-4 hores setmanals]: completen el
currículum, poden ser de qualsevol modalitat.
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1r Curs

2n Curs

Llengua Catalana i Literatura

2h

2h

Llengua Castellana i Literatura

2h

2h

Llengua estrangera (Anglès o Francès)

3h

3h

Educació Física

2h

-

Filosofia i Ciutadania

2h

3h

Ciències per al món contemporani

2h

-

Història

-

3h

Tutoria

1h

1h

Matèria comuna de modalitat

4h

4h

Matèria de modalitat 2

4h

4h

Matèria de modalitat 3

4h

4h

Matèria de modalitat 4 o 1 específica

4h

4h

30 h

30 h

Total

Batxillerats 2019-21

Informació general PAU’s
- Fase general obligatòria: llengua catalana, llengua castellana, llengua
estrangera, història i una matèria a escollir entre les comunes d’opció
[Matemàtiques, Llatí o Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Història i fonaments de les
arts]

- Fase específica voluntària en la que cada estudiant es podrà examinar
d’un màxim d’altres tres matèries (història de la filosofia o matèria de
modalitat). La nota de la matèria comuna d’opció escollida en la fase
general, també pot ser tinguda en compte per al càlcul de la nota
d’admissió si aquesta és millor que la d’alguna de les matèries de la fase
específica, sempre i quan la seva nota sigui superior al 5.
Nota d’admissió = 0.6 NMB + 0,4 QFG + aM1 + bM2
NMB = nota mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general
M1, M2 = les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat superades a la fase específica
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

Podeu consultar les ponderacions a
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
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Calendari i procés de matriculació
DATES DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA (Curs 2019/20)
Preinscripció: només per a alumnat nou al centre

14 al 21 de maig

Reserva de plaça: per a alumnat de 4t d’ESO al Centre

Fins al 24 de maig

Llistat amb barem provisional

4 de juny

Reclamacions

5 al 12 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva

21 de juny

Publicació d’admesos

8 de juliol

Matriculació ordinària o confirmació de plaça (per a
tot l’alumnat: intern i extern)

9 al 15 de juliol

Matriculació extraordinària

6 al 10 de setembre

Podeu consultar la resolució completa a:
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=842762&language=ca_ES
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TRAMITACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ (Alumnat nou al Centre)
•

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el
formulari electrònic. Identificació per mitja del servei IdCat o altres certificats digitals i el
número d’identificació de l’alumne/a

•

Si no es pot utilitzar la sol·licitud electrònica, cal formulari en suport informàtic (disponible
a la web Dep. Educació) i presentar-lo al Centre amb la documentació acreditativa

TRAMITACIÓ DE LA RESERVA DE PLAÇA (Alumnat del
Centre a 4t d’ESO)
•

El document de reserva de plaça s’ha de presentar a la Secretaria del Centre mitjançant el
formulari específic que es facilitarà

•

També caldrà adjuntar el document amb la demanda prioritzada d’itineraris i matèries
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DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA
•

DNI alumne i tutor/a legal

•

Targeta sanitària

•

Full de dades identificatives

•

Full de demanda d’itinerari i matèries

•

Full d’autorització de drets d’imatge

•

Comprovant pagament assegurança escolar

•

Comprovants altres pagaments (armariet, aportació voluntària famílies, AMPA,...)

•

Si no s’ha presentat telemàticament la preinscripció cal també original i fotocòpia del llibre
de família

•

Alumnat extern: document orientador i butlletí final de qualificacions de 4t d’ESO
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RESULTATS ACADÈMICS BATXILLERAT I ACCÉS A LA UNIVERSITAT
juny 2018
Mitjana expedient acadèmic Centre

7,47

Mitjana expedient acadèmic Catalunya

7,40

Mitjana PAU’s Centre

6,95

Mitjana PAU’s Catalunya

6,62

Alumnat que supera les PAU’s Centre

100 %

Alumnat que supera les PAU’s Catalunya

93,96 %

Alumnat del Centre que obté l’accés a la
Universitat

100 %

1 premi extraordinari de batxillerat i 2 distincions de resultats en l’accés a la Universitat
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Moltes gràcies per la vostra atenció

Maig 2019

