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EL NOSTRE INSTITUT...





ESTRUCTURA DEL
BATXILLERAT



MATÈRIES
· Matèries comunes
· Matèries de modalitat
· Optatives a 2n Batxillerat



MATERIES COMUNES



LLENGÜES ESTRANGERES
ANGLÈS i FRANCÈS 1a i 2a llengua

ANGLÈS 1a LLENGUA ESTRANGERA DE 1r ESO A 2n BATXILLERAT
ANGLÈS 2a LLENGUA ESTRANGERA A 2n-3r-4t ESO i 2n BATX PER ALUMNAT DE FRANCÈS
FRANCÈS 1a LLENGUA ESTRANGERA DE 1r ESO A 2n BATXILLERAT
FRANCÈS 2a LLENGUA ESTRANGERA A 2n-3r-4t ESO i 2n BATX PER ALUMNAT D’ANGLÈS



BATXILLERAT



PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (LÍNIES GENERALS)

Plataforma GeiSoft, correu incidències, .... AMPA

Cada grup tindrà assignat un tutor en cada un dels cursos.
Cada grup tindrà assignada una hora setmanal de tutoria.
L’objectiu essencial de la tutoria del batxillerat serà la orientació acadèmica i professional i 
el seguiment de l’actitud i el treball personal de l’alumnat.



TREBALL DE RECERCA

L’alumnat de batxillerat realitzarà un treball de recerca entre el segon trimestre de primer i
el primer trimestre de segon.

Es realitzarà en grups de 3-5 persones.

L’avaluació de la feina realitzada serà individual i es tindrà en compte tres aspectes:

· El seguiment i evolució del treball per part del tutor  (50%)
· La presentació de la memòria escrita  (30%) 
· La defensa oral del treball davant d’un tribunal  (20%)

Cada grup tindrà assignat un tutor.



MATÈRIES DE MODALITAT

· A 1r de Batxillerat, tots els itineraris consten de QUATRE matèries de modalitat.

· A 2n de Batxillerat, els itineraris consten de QUATRE matèries de modalitat 
o bé 3 matèries de modalitat i 1 optativa.



ITINERARIS HUMANÍSTIC - SOCIAL



ITINERARIS HUMANÍSTIC – SOCIAL (BATXIBAC)



ITINERARI CIENTIFICOTECNOLÒGIC



ITINERARI CIENTIFICOTECNOLÒGIC (BATXIBAC)



ITINERARI ARTÍSTIC



ITINERARIS ARTÍSTIC (BATXIBAC)



BATXILLERAT ARTÍSTIC



ETS DEL NOSTRE BATXILLERAT SI...

· SI TENS CONSTÀNCIA I DEDICACIÓ AL TREBALL.
· SI TENS CURIOSITAT.
· ASSOLEIXES RISCOS.
· FAS SERVIR LA INTUÏCIÓ I EMOCIONS PER DECIDIR COM TAMBÉ LA RAÓ.
· ALT NIVELL D’ASPIRACIONS I EXIGÈNCIA .SENSIBILITAT ALS PROBLEMES.
· SI ETS FLEXIBLE.
· SI ETS CAPAÇ DE VEURE ON ELS ALTRES NO VEUEN RES



DIBUIX TÈCNIC
· Introducció al llenguatge gràfic.
· S’incideix en el coneixement i aplicació de les formes geomètriques planes.
· La codificació de vistes dièdriques.
· La representació en perspectiva de formes tridimensionals
· Les representacions infogràfiques en tres dimensions.





DIBUIX ARTÍSTIC
Ensenyar a dibuixar és ensenyar a pensar. 
Dibuixar és resoldre problemes, ens brinda eines per a
solucions artístiques que són úniques.

Treballem:
El dibuix a partir de la visualització d’un model projectat.

La creativitat, generadora de realitzacions i idees noves.





CULTURA AUDIOVISUAL
“Veure no és comprendre. Només es comprèn amb la raó. 
No es comprèn amb els ulls o amb els sentits. Amb els sentits un s’equivoca. 
És la raó, el cervell, és el raonament, és la intel·ligència, el que ens permet comprendre.” 
Ignacio Ramonet, La tirania de la comunicació.

Des de la teoria de la imatge i la comunicació de missatges visuals, s’analitza, s’interpreta i 
es treballen projectes amb criteri i sentit.

· Orígens i història, tècnica i evolució de la fotografia, del cinema i de l’audiovisual.
· Els mitjans de comunicació, la producció multimèdia i la publicitat
· Aprenentatge de les noves tecnologies.



DISSENY
Dissenyar és l’aplicació de mètodes de treball propis al procés creatiu.

· Es treballen projectes: En l’àmbit de la comunicació, disseny gràfic, en l’àmbit d’objectes o de 
l’espai. També són l’excusa per contextualitzar amb la història del disseny, de l’art i de la imatge i 
aprenentatge de noves tecnologies i llenguatges.

· Està íntimament relacionada amb la resta de matèries, ja que per projectar és imprescindible 
dominar el llenguatge gràfic de dibuix artístic i del tècnic o el volum en el disseny d’objecte i 
espai. També amb la cultura audiovisual pel que fa a la lectura i anàlisi de la imatge i l’aplicació de
tècniques i tecnologies.





BATXILLERAT D’ARTS ESCÈNIQUES



LLENGUATGE MUSICAL I ANÀLISI MUSICAL I

· Enfocament pràctic
· Treball en equip
· Diversitat d’habilitats musicals
· Concerts i publicacions de vídeos musicals.



COL.LABORACIÓ AMB EL CONSERVATORI DE SANT CUGAT

· Equipaments: ampificadors, teclats, 
  bateria, contrabaix, piano, 
  equips d’enregistrament...



ANÀLISI MUSICAL II
· Assignatura PAU
· Enfocament teòric
· Sense coneixements tècnics
· Història de la música des de l’anàlisi pràctica



ARTS ESCÈNIQUES
· Treball de tècniques interpretatives
· Tria i estudi d’un text o tema a representar
· Construcció d’un projecte
· Posada en escena
· Funcions al gimnàs de l’institut, per diferents grups d’ESO i primer de Batxillerat
· Funcions externes en casals de Sant Cugat
· Visita a l’Institut del Teatre
· Dansa Agitart



ASSAIG

REPRESENTACIÓ A L’INSTITUT



SORTIDES ACADÈMIQUES



SORTIDES PROFESSIONALS
Indústira de l’espectacle

· Les arts escèniques
· Events
· Concerts
· Món audiovisual (cinema i televisió)



Sol·licitud electrònica.
No cal presentar cap documentació d’identificació al centre. Només en els casos que no es pugui recuperar la nota 
o validar els criteris al·legats, cal presentar la documentació acreditativa al centre que es demana en primera 
opció.

Acreditació de criteris:

Proximitat al domicili de l’alumne o alumna. Les dades s’obtindran electrònicament mitjançant l’accés al padró 
municipal d’habitants.
Discapacitat, i família nombrosa o monoparental. S’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés a les bases de dades 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Modificació de la sol·licitud. Es preveu que durant el termini de presentació es pugui modificar les dades sobre els 
criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments sol·licitats, si és necessari.
Calendari per presentar les sol·licituds de preinscripció: PENDENT.

PREINSCRIPCIÓ



MOLTES GRÀCIES!



OFERTA EDUCATIVA




