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Acabo 4t d’ESO

i ara he de decidir...









MODALITATS

Es pot escollir entre quatre modalitats 
de batxillerat
⦿ Arts  
⦿ Humanitats*
⦿ Ciències socials  *
⦿ Ciències i tecnologia*

*Són les modalitats que ofertem a l’Institut Narcís Monturiol. 



Els estudis de batxillerat s'estructuren en: 

Part comuna: 
› matèries comunes 
› tutoria

Part diversificada: 
› matèria comú de la modalitat escollida 
› matèries de modalitat 
› treball de recerca

 



⦿ L'alumnat fa 30 hores lectives 
setmanals.

⦿ Horari intensiu de 8 h a 14.30 h. 



PART COMUNA



PART  ESPECÍFICA

1r 2n
Matèria comuna d’opció 4 4

Matèria modalitat 1 4 4

Matèria modalitat 2 4 4

Matèria modalitat 3 o específica 4 4

Total 16 16



Matèries de modalitat



La nota de batxillerat (sobre 10) es calcula 
comptant :

⦿ 10% Treball recerca

⦿ 90% Mitja de notes de totes les matèries 
tant de primer com de segon

Nota Batxillerat



Treball de Recerca

⦿ L'alumnat ha de fer un treball sobre un tema triat 
per ell i orientat per un professor/a. 

⦿ Es comença a treballar amb el tutor/a cap al maig 
i s’exposa al gener de l’any següent.

⦿ Aquest treball contribueix a desenvolupar  
capacitats que ajuden a afrontar amb èxit 
opcions acadèmiques o laborals posteriors.



PAU (fase general: obligatòria)

⦿ Llengua catalana i literatura
⦿ Llengua castellana i literatura
⦿ Llengua estrangera
⦿ Història 
⦿ Matèria comuna d’opció 
    (Matemàtiques/ Matemàtiques CCSS / Llatí) 



PAU: fase específica (voluntària)

Es podrà examinar de matèries de modalitat de 2n de batxillerat
adscrites a la branca de coneixement dels estudis que pretén
cursar, llevat de la matèria comuna d’opció. 

• Matèria de modalitat 1
• Matèria de modalitat 2
• Matèria de modalitat 3



La nota de selectivitat es calcula (sobre 10):
- 40% nota de selectivitat
- 60% nota de batxillerat

Es pot arribar a obtenir fins a un 14 sumant la 
nota de les matèries específiques (s’agafen les 
2 millors notes de les examinades), segons la 
ponderació del grau que esculli l’alumne/a 

Nota PAU



Universitat: Branques de coneixement

⦿ Arts i Humanitats

⦿ Ciències Socials i Jurídiques

⦿ Ciències

⦿ Ciències de la Salut

⦿ Enginyeria i Arquitectura



Ponderacions de Matèries

⦿ Quadre de ponderacions 2020

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf






L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES





Moltes  Gràcies


