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EL BATXILLERAT 
 
L’ordenació dels estudis de batxillerat  està en fase  de reforma i entrarà en vigor el 
curs proper. La informació de què disposem en aquest moment  és, per tant,  
provisional .   
 
El batxillerat consta de 2 cursos que es poden fer al llarg de 4 anys. En casos molt 
justificats, hi ha la possibilitat de tenir una cinquena convocatòria o bé d’acabar els 
estudis de forma alternativa. 
 
Hi ha 3 modalitats de batxillerat: el de Ciències i tecnologia ,  el d’Humanitats i 
ciències socials  i l’Artístic .  Per obtenir el títol de batxillerat cal haver cursat, un 
mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la 
modalitat escollida.  
 
El batxillerat abasta 30 hores setmanals  repartides entre matèries comunes o troncals 
que cursa tothom (28 hores, 14 a primer i 14 a segon) i matèries optatives que 
inclouen matèries de modalitat i matèries  pròpies de centre (32 hores, 16 a primer i 16 
a segon).   
 
Per passar de primer curs a segon es poden tenir com a màxim dues matèries 
suspeses.  En cas que quedin pendents tres o quatre matèries es pot optar per repetir 
tot primer o bé per matricular-se de  les matèries suspeses i ampliar aquesta matrícula 
amb dues o tres  matèries de segon amb l’ajuda del centre. En el segon cas, si 
l’alumne és menor d’edat, cal l’autorització dels pares o tutors.  
 
Per obtenir el títol de batxillerat cal aprovar-ho tot. Tanmateix, si la junta d’avaluació 
final considera, per majoria de 2/3,  que l’alumne ha assolit la maduresa suficient  per 
tal de poder prosseguir els estudis amb garanties d’èxit, es pot obtenir el títol encara 
que alguna matèria o el treball de recerca estiguin inicialment per sota del 5. Els 
alumnes de segon  que queden pendents d’algunes matèries es poden matricular 
d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar   les ja superades.        
 
L’alumne pot modificar, durant el primer mes del curs, i si l’estructura del centre ho 
permet, l’elecció feta inicialment. A més, en finalitzar el primer de batxillerat, pot 
canviar de modalitat. En aquest cas, el centre li adequarà el currículum per tal que la 
nova elecció compleixi la normativa legal per a l’obtenció del títol de batxiller. 
 
Per accedir a la universitat cal fer les  PAU (Proves d’Accés a la Universitat). Per tal de 
poder-se examinar, s’han de  cursar unes matèries concretes segons la via d’entrada a 
la universitat que es vulgui fer. Aquestes matèries poden formar part de més d’una 
modalitat de batxillerat. Per tant, les vies d’entrada a la universitat no coincideixen amb 
les modalitats de batxillerat. Per accedir a cicles superiors no cal fer les PAU, però s’ha 
de preveure la modalitat de batxillerat adequada i si cal fer alguna matèria específica 
per tal de tenir preferència.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
MATÈRIES COMUNES  I  MATÈRIES  DE MODALITAT 

 
Matèries comunes  
 
Ciències per al món contemporani 
Educació Física 
Filosofia i Ciutadania 
Història de la filosofia 
Història 
Llengua catalana i literatura I i II 
Llengua castellana i literatura I i II 
Llengua estrangera I i II 
 
Part diversificada (30 crèdits): matèries pròpies de modalitat, matèries optatives  i 
treball de recerca. 
 
Matèries de modalitat 
 
Modalitat de Ciències i Tecnologia  
Biologia I i II 
Ciències de la terra i mediambientals I i II 
Dibuix tècnic I i II 
Electrotècnia 
Física I i II 
Matemàtiques I i II 
Química I i II 
Tecnologia industrial I i II 
 
Modalitat d’Humanitats i ciències socials Modalitats d’Arts – Arts plàstiques, imatge i 

disseny 
Cultura audiovisual  
Dibuix artístic I i II 
Dibuix tècnic I i II 
Història de l’art 
Disseny 
Tècniques d’expressió graficoplàstica 
Volum 
Modalitats d’Arts – Arts escèniques, música i 
dansa 

Llatí I i II 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I 
i II 
Economia i organització d’empresa I i II 
Economia 
Geografia  
Grec I i II 
Història de l’art 
Història del món contemporani 
Literatura castellana 
Literatura catalana 
Literatura universal 

Anàlisi musical I i II 
Anatomia aplicada 
Arts escèniques 
Cultural audiovisual 
Història de la música i de la dansa 
Llenguatge i pràctica musical 
Literatura universal 
Literatura catalana 
Literatura castellana 



 

 


