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ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT EN EL NOSTRE CENTRE 
 

El Batxillerat és una etapa de 2 cursos. És un ensenyament post-obligatori i serveix per preparar 

l’alumne/a que ha graduat en ESO per a estudis universitaris o cicles formatius de grau superior. 

Al nostre centre, els alumnes poden triar entre 2 modalitats de batxillerat:  

 La de Ciències i Tecnologia i 
 La d’Humanitats i Ciències Socials. 

A més, també oferim la possibilitat de cursar els estudis de doble titulació de batxillerat i baccalauréat, 

també conegut com Batxibac. Per poder, cal acreditar un determinat nivell de coneixements de francès 

mitjançant un certificat o superant una prova de nivell en llengua francesa. 

Aquesta opció consisteix en un currículum mixt que neix de l’acord entre els governs d’Espanya i de 
França i que li ha de permetre obtenir: 
 

 el Títol de Batxiller i 
 després de la superació d’una prova externa, el Diploma de Baccalauréat que atorga el Ministeri 

d’Educació Nacional Francès. 
 

L’alumnat que en acabar el batxillerat obtingui la doble titulació haurà acreditat, prèviament a l’ingrés a 

la universitat i amb les avantatges que això suposa, un nivell B2 del Marc Europeu de Referència per a 

les Llengües i a més podrà accedir: 

 A les nostres universitats per les vies habituals. 
 I més, a les universitats franceses i a les de la regió del Québec, al Canadà, en les mateixes 

condicions dels alumnes francesos del baccalauréat. 

 HORES. 

ASSIGNATURES 1r BTX. 2n BTX 

COMUNES 

Ll. Catalana i literatura 2 
1 

3 

Ll. Castellana i literatura 2 3 

Ll. Estrangera 3 3 

Filosofia 3 - 

Educació física 2 - 

Història - 4 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca  * 

MODALITAT 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat o específiques 4 4 

TOTAL 30 30 

 

Com mostra aquesta taula, l’alumnat que cursi: 

  Batxillerat, haurà de cursar obligatòriament quatre matèries de modalitat. 
  Batxibac, haurà de cursar obligatòriament tres matèries de modalitat més Literatura 

   Francesa i Història de França, en llengua francesa. 
 

Les matèries de la modalitat del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials són: 
 

 Llatí (1r i 2n BTX)  Geografia (2n BTX) 

 Matem. Aplic. a les C.Socials (1r i 2n BTX)  Grec (1r i 2n BTX) 

 Història de la filosofia (2n BTX)  Història del món contemporani (1r BTX) 

 Economia (1r BTX)  Història de l’art (2n BTX) 

 Economia d’empresa (1r i 2n BTX)  Literatura universal (1r BTX) 
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