INS PERE ALSIUS I TORRENT

Distribució de les matèries de la part comuna

BATXILLERAT
QUÈ ÉS EL BATXILLERAT?
Els estudis de batxillerat tenen com a finalitat capacitar l’alumnat
per accedir a l’educació superior (estudis universitaris o cicles
formatius de grau superior) i això implica proporcionar a l’alumnat:
Formació
especialitzada
perspectives.



Maduresa intel·lectual i humana.



Coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar
funcions socials.



d’acord

amb

les

seves

Incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i
competència.

OBJECTIUS DEL BATXILLERAT
Un objectiu
competents.

fonamental

del

batxillerat

és

formar

persones

ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT
El batxillerat s’organitza en modalitats.




2n
h/set

Llengua catalana i literatura

2

2

o

Itinerari tecnològic

Llengua castellana i literat.

2

2

o

Itinerari científic

Llengua anglesa

3

3

o

Itinerari de ciències socials

o

Itinerari humanístic

Alsius

i

Torrent

està

autoritzat

a

oferir

les

Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials

El currículum de batxillerat consta:
D’una part comuna, formada per les matèries que cursa tot
l’alumnat i d’una part diversificada, formada per una matèria
comuna d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques que
es distribueixen en itineraris formatius que l’alumnat tria en funció
dels seus interessos.
Matèries de la part comuna: Les matèries comunes del
batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general
de l’alumnat i augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana.
Matèries de modalitat i específiques: Aquestes matèries tenen
com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic,
vinculada a la modalitat triada, que orienti en un àmbit de
coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més
relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la
inserció en un determinat camp laboral.
L’alumnat tria una modalitat, amb la matèria comuna d’opció
corresponent, les matèries de modalitat i específiques que cursarà a
cada curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al
conjunt de l’etapa i l’orientació acadèmica rebuda des del centre.

L’Institut Pere Alsius ofereix a l’alumnat 4 itineraris formatius:

Educació física

2

-

Ciències món contemporani

2

-

Filosofia

2

-



La coherència formativa de l’itinerari.



La quantitat d’alumnat que històricament
matèries.



Incloure a 2n curs el màxim de matèries de modalitat i
específiques avaluables en les PAU, si s’escau per a la
prova de revalida, a fi de permetre a l’alumnat tenir
opcionalitat en la tria de les matèries.

Història de la filosofia

-

3

Història d’Espanya

-

3

Tutoria

1

1

14

14

Treball de recerca
TOTAL PART COMUNA

A la pràctica, les persones competents, combinen les capacitats
derivades de la pròpia formació tècnica o acadèmica amb el
correcte comportament social, l’aptitud per treballar en equip o la
facultat d’emprendre iniciatives.

L’Institut Pere
modalitats:

Part comuna



ELS ITINERARIS FORMATIUS

1r
h/set

Oferta de les matèries de modalitat: Cada matèria es de
4h/setmanals

Els criteris que s’han considerat per elaborar els itineraris formatius
han estat:
cursa

les

EL TREBALL DE RECERCA

GRADUACIÓ

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot
l’alumnat de batxillerat. Té les característiques següents:

Segons la LOMCE, per obtenir el títol de batxillerat s’hauria de
superar una prova final de batxillerat un cop s’hagin superat totes
les matèries cursades.

El tutor o tutora de cada grup es reuneix amb els pares dels
alumnes a l’inici del curs. Aquesta reunió, té com a objectiu
informar les famílies sobre aspectes generals: horaris, orientació
del curs, etc.; el tutor/a informa els pares dels aspectes que
afecten l’educació dels seus fills, tot cercant la col·laboració en el
procés d’aprenentatge. Així mateix es reunirà individualment amb
cada família almenys un cop per curs.



És una recerca adequada al nivell d’estudis que està
cursant l’alumnat.



Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser
interdisciplinari.



Està tutorat per un/a professor/a.



Es presenta per escrit i oralment.

L’ACCIÓ TUTORIAL



S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne/a durant
la realització del treball, l’informe escrit i la presentació
oral.

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal,
acadèmica i professional que s’adrecen
a l’alumnat per tal
d’afavorir la seva maduresa i creixement personal; també l’ha
d’orientar per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix
l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la
continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot
considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu
perfil personal.





Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina
orientació se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca.
La metodologia és diferent, segons el tipus de treball:
científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric,
etc.
Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat
dels casos en què sigui necessari fer un treball de grup
per la dinàmica de la recerca.

L’objectiu fonamental del treball de recerca és que l’alumne/a es
trobi en situació de fer servir tot un conjunt de coneixements
adquirits des de diferents matèries cursades al llarga de l’etapa. És
un recurs amb el qual, l’estudiant pot aplicar i contextualitzar els
seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar competències
generals per a la recerca, l’argumentació i l’expressió.
Calendari: el treball de recerca es realitza entre 1r i 2n curs de
batxillerat.

TAMBÉ T’INTERESSA
PAS DE CURS
Per accedir al segon curs s’ha de tenir la valoració positiva de totes
les matèries cursades amb dues excepcions com a màxim.
L’alumnat que no passi a segon curs, ha de romandre un any més a
primer, i l’ha de tornar a cursar de nou si el nombre de matèries
suspeses és superior a quatre.
Si l’alumne/a suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot, o bé
repetir tot el curs, o bé matricular-se de les matèries suspeses.
L’alumnat que en finalitzar el segon curs hagi estat avaluat
negativament en algunes matèries, es podrà matricular d’aquestes,
sense necessitat de tornar a cursar les que hagi superat.

La qualificació final de batxillerat s’obtindrà a partir de la suma del
60% de la qualificació mitjana de les matèries cursades a batxillerat
i del 40% de la qualificació de la prova final de revalida.

El/la
coordinador/a
de
batxillerat,
l’orientador/a
i
el/la
coordinador/a pedagògic/a, recullen tota la informació prèvia sobre
l’alumne/a (informes de cursos anteriors, informe de l’EAP, etc.),
l’ordenen i la fan arribar al tutor o tutora abans de l’inici del curs.

Les famílies, a través de la plataforma digital del centre, tenen
informació diària del seguiment dels seu fill o filla i poden establir
contacte amb el seu tutor o tutora i el seu professorat.

ACCÉS AL BATXILLERAT
Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:


estar en possessió del títol de graduat/ada en ESO.



estar en possessió del títol de tècnic/a per haver superat
un cicle formatiu de grau mitjà.



estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver
superat un cicle formatiu de grau superior.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT
Amb el títol de batxiller/a es pot accedir a:


la universitat (un cop aprovades les proves d’accés).



un cicle formatiu de grau superior de formació
professional específica, d’arts plàstiques i disseny o
d’esports.



ensenyaments superiors artístics.



el món laboral.

COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT
L’equip docent d’un grup es reuneix periòdicament, convocats pel
coordinador/a de batxillerat o el tutor, per aconseguir una acció
tutorial conjunta i coordinada.
El professorat de l’equip docent participa en l’acció tutorial de
l’alumne/a, orientant-lo en l’elecció de les matèries optatives, tenint
en compte els seus interessos i les seves capacitats.
Els tutors d’un mateix nivell es reuneixen setmanalment amb el
coordinador/a de batxillerat per coordinar la seva acció tutorial i per
intercanviar experiències en l’aplicació del programa de tutoria.

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
L’equip d’orientació conjuntament amb els tutors o tutores
proporcionen a l’alumnat informació sobre quines són les sortides
professionals, laborals i acadèmiques que ofereixen els estudis que
estan cursant.

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE
L’Institut Pere Alsius i Torrent disposa de unes instal·lacions
modernes i adequades per poder proporcionar al nostre alumnat
una formació de qualitat.


Aules amb equipament digital



Aula d’idiomes



Aules d’informàtica



Laboratoris de química, física i ciències naturals



Aula de tecnologia



Aula de dibuix



Aula de música



Gimnàs

Des de l’equip d’orientació s’ofereix als alumnes informació i
orientació individualitzada sobre les sortides professionals, laborals
i acadèmiques a què condueixen els estudis postobligatoris. El
centre organitza visites a universitats i centres d’estudis superiors.

La situació de l’institut, al costat de l’estany de Banyoles, permet la
realització d’activitats acadèmiques en aquest entorn privilegiat.

Gràcies a l’AMIPA del centre tot l’alumnat i les seves famílies
disposa d’accés a la web d’orientació www.unportal.cat que és
una eina excel·lent per trobar informació de tots els estudis
superiors que s’imparteixen a Catalunya.

 C/ Sardana 17, 17820 Banyoles
 972570991  iesperealsius@xtec.cat
 www.iesperealsius.cat

INS Pere Alsius i Torrent

