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BANC DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Hores setmanals de les matèries
Específiques de continuïtat:
Segones llengües estrangeres:
 ALEMANY N-0 (nivell inicial)
 ALEMANY N-1 (nivell de continuïtat d’ESO)
 FRANCÈS N-0 (nivell inicial)
 FRANCÈS N-1 (nivell de continuïtat d’ESO)
Biologia Humana
Psicologia i Sociologia

Altres matèries específiques:
English Revision
Reforç de Matemàtiques I
Taller de Comunicació
Elements d’Economia
Fonaments Esportius
Argumentació
Cultura Audiovisual II (matèria modalitat Arts)
Reforç de Química
Reforç de Matemàtiques II
Preparació PAU Matemàtiques CCSS
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Matèria específica d’Estada a l’Empresa
 Estada a l’Empresa
(*) Consisteix en un període de permanència en una
empresa amb una durada de 70 hores, que equival
a una matèria específica de 2 hores setmanals.

2 (*)

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE CONTINUÏTAT
(1r i 2n BATXILLERAT)

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: ALEMANY (1r i 2n BATX)
ALEMANY NIVELL 0:
Adreçat: Als alumnes que no han fet mai Alemany, o bé els coneixements bàsics d’aquesta
llengua no estiguin ben assolits.
Objectius: Al final del cicle de batxillerat l'alumne ha de ser capaç de:
 Saber fer-se entendre i ser capaç de comunicar-se en diferents situacions, en un context
determinat, en un nivell bàsic, amb un ventall de vocabulari i de construccions gramaticals
adients a cada situació comunicativa, com ara saber presentar-se i parlar d’un mateix i
dels altres;
 quedar amb els amics i parlar sobre el temps lliure i activitats d’oci, descriure rutines; anar
a comprar menjar, anar a restaurants o de botigues;
 descriure i mostrar preferències sobre l’habitatge; orientar-se a la ciutat; fer-se entendre
en un entorn laboral o de la salut.
 Produir discursos orals i escrits basats en les situacions comunicatives descrites
anteriorment.
 Comprendre i expressar informacions sobre els contextos comunicatius esmentats
anteriorment.
Continguts: L’enfocament de l’aprenentatge de l’idioma és purament comunicatiu; per tant, a
classe es treballaran cadascuna de les quatre destreses de la llengua com ara l’expressió escrita i
oral i la comprensió escrita i oral, juntament amb l’adquisició de nou vocabulari, noves
expressions i estructures gramaticals.
Presentació a activitats externes d’idiomes: Presentació al concurs de traducció de la UPF
(Universitat Pompeu Fabra).
Estades a l’estranger: Intercanvis 1x1 amb famílies d’una escola d’Alemanya.
ALEMANY NIVELL 1:
Adreçat: Als alumnes que ja han cursat Alemany durant la secundària.
Objectius: Ampliar el coneixement de l’idioma, el seu domini i fluïdesa a través de noves
situacions comunicatives on l’alumne pugui aplicar tant els coneixements ja adquirits i consolidats
com aquells que vagi aprenent al llarg del curs.
Continguts: L’enfocament de l’aprenentatge de l’idioma és purament comunicatiu; per tant, a
classe es treballaran cadascuna de les quatre destreses bàsiques de la llengua com ara
l’expressió escrita i oral i la comprensió escrita i oral, juntament amb l’adquisició de nou
vocabulari, noves expressions i estructures gramaticals.
Presentació a activitats externes d’idiomes: Presentació al concurs de traducció de la UPF
(Universitat Pompeu Fabra).
Estades a l’estranger: Intercanvis 1x1 amb famílies d’una escola d’Alemanya.

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS (1r i 2n BATX)
FRANCÈS NIVELL 0:
Adreçat: Als alumnes que no han fet mai francès, o bé els seus coneixements d'aquesta llengua
siguin molt mínims.
Objectius: Al final del cicle de batxillerat l'alumne ha de ser capaç de:
 Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes
d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions
familiars, compres, geografia local, ocupació).
 Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe
d’informació sobre temes familiars i habituals.
 Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal,
aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
Presentació a exàmens oficials d’idiomes: Possibilitat de presentar-se al B1 i B2 (Institut
Francès de Barcelona).
Presentació al concurs de traducció de la UPF (Universitat Pompeu Fabra).
Estades a l’estranger: Intercanvis 1x1 amb famílies d’una escola de França.

FRANCÈS NIVELL 1
Adreçat: Als alumnes que ja han cursat francès durant la secundaria.
Objectius: En acabar l'etapa de batxillerat, l'alumne ha de ser capaç de:
 Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a
l’escola, a l’oci, etc.
 Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en
una zona on es parla francès.
 Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.
 Descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions
de les opinions i projectes de manera breu.
Presentació a exàmens oficials d’idiomes: Possibilitat de presentar-se al “DELF” (Institut
Francès de Barcelona).
Presentació al concurs de traducció de la UPF (Universitat Pompeu Fabra).
Estades a l’estranger: Intercanvis 1x1 amb famílies d’una escola de França.

BIOLOGIA HUMANA (1r i 2n BATX)
Adreçat a: Alumnes que tenen intenció de cursar estudis relacionats amb l’àmbit biosanitari,
tant a nivell d’estudis universitaris com a nivell de cicles formatius.
Objectiu: Aquesta matèria té com a finalitat ampliar els continguts específics de biologia
humana, donar una visió global del cos humà i un concepte integrador del seu funcionament i de
la salut.
Continguts:
Biologia Humana -I
 Introducció i conceptes bàsics sobre teixits humans.
 Medi intern: Homeostasi.
 Morfoanatomia i fisiologia dels aparells o sistemes: digestiu, respiratori cardiocirculatori i
excretor,
 Anomalies, trastorns i malalties més comunes. Mesures d’higiene i salut.
 Funció de reproducció.
 Introducció al desenvolupament embrionari.
 Òrgans dels sentits
Biologia Humana-II
 Sistema músculo-esquelètic.
 Funcions de relació: Morfoanatomia i fisiologia del sistema nerviós.. Sistema endocrí.
Anomalies, trastorns i malalties més comunes. Mesures d’higiene i salut.

PSICOLOGIA (1r BATX) I SOCIOLOGIA (2n BATX)
Adreçat a: Alumnes que tenen intenció de cursar estudis relacionats amb l’àmbit de les ciències
humanes o l’àmbit biosanitari, tant a nivell d’estudis universitaris com a nivell de cicles formatius.
PSICOLOGIA (1r)
Objectiu: Aquesta matèria té com a finalitat introduir als alumnes en el món de la ment i la
personalitat humanes tot analitzant les capacitats psíquiques (percepció, memòria, imaginació,
teories sobre la intel·ligència, educació emocional) i endinsant-se en la teoria psicoanalista
freudiana.
SOCIOLOGIA (2n)
Objectiu: La disciplina de Sociologia, com a matèria específica del batxillerat, es planteja com
una introducció a l’anàlisi bàsica de l’entorn social. Els continguts de la disciplina són de caràcter
general i pretenen donar les pautes necessàries per llegir i jutjar els fets socials. Els continguts
de la disciplina són simples i de caràcter general, i responen més a un nivell introductori que no
pas d’aprofundiment. En aquest sentit, és més útil provocar la reflexió i aguditzar l’esperit crític
que no pas farcir de dades i coneixements.

ALTRES MATÈRIES ESPECIFIQUES (1r o 2n BATXILLERAT)
TALLER DE COMUNICACIÓ (1r BATX)
Adreçat: als alumnes de 1r Batxillerat dels itineraris Social i Humanístic en la qual es tractaran
tècniques de comunicació relacionades amb la llengua catalana des d’un punt de vista
comunicatiu, competencial i significatiu per a l’alumnat. Es farà a través d’exposicions orals,
activitats escrites i audiovisuals.
Objectius: la matèria específica de Taller de Comunicació pretén que l’alumnat aprengui a
treballar en equip i a desenvolupar competències orals i escrites que els siguin útils en l’àmbit
acadèmic (en qualsevol altra matèria, en el treball de recerca), així com en la seva futura vida
social i professional.









Cooperar i treballar en equip.
Fomentar la creació i la motivació de l’alumnat.
Conèixer les característiques dels textos expositius, narratius i poètics des d’un punt de
vista temàtic, d’organització del contingut, lingüístic, entre d’altres aspectes.
Conèixer i analitzar el gènere del conte literari i alguns autors.
Saber cercar informació fiable a la xarxa o en altres fonts d’informació.
Saber utilitzar programes d’edició de vídeo, maquetació i de presentació.
Saber escoltar els companys, amb respecte, interès i curiositat.
Plantejar preguntes relacionades amb els treballs dels companys de classe.

Continguts:
 Bloc 1. El text expositiu i la presentació oral
1. Creació d’un treball escrit estrictament expositiu.
2. Recerca en fonts d’informació fiables i citació de la bibliografia.
3. Exposicions orals individuals (treball a classe de concreció i creació del contingut).
4. Elaboració d’una notícia expositiva per parelles.
 Bloc 2. Comentari de l’Antologia de poesia catalana i el text argumentatiu
1. Comentari literari de poemes de l’Antologia.
2. Recerca d’informació dels autors més importants de la literatura
contemporània.
3. Elaboració d’un audiovisual recitat (videolit).
4. Elaboració d’un article d’opinió per parelles.
5. Creació d’una entrevista a un autor escriptor famós en literatura catalana.

catalana

 Bloc 3. El conte literari, el text narratiu i el guió cinematogràfic
1. Anàlisi de contes literaris contemporanis a partir dels elements de la narració.
2. Literatura creativa sobre una metamorfosi (distopia o ciència-ficció) i pràctica del gènere
del guió cinematogràfic.

ENGLISH REVISION (1r BATX)
Adreçat: Als alumnes que durant el curs anterior hagin tingut dificultats en el seguiment de la
matèria d’Anglès i també als alumnes que, després d’una avaluació inicial durant el primer
trimestre, es vegi que tenen greus dificultats en aquesta matèria. En aquest cas, es pot oferir la
matèria una vegada començat el curs. No s’admetran alumnes amb nota d’anglès del curs
anterior superior a 6.
Alumnes que vulguin desenvolupar seguretat i reforçar les destreses en producció textual.
Objectius: Reforçar les estructures bàsiques de l’anglès, treballar aspectes de vocabulari i
construccions gramaticals adequades per tal d’assolir el nivell demanat a batxillerat.

ARGUMENTACIÓ (2n BATX)
Adreçat : Als alumnes de 2n Batxillerat que vulguin millorar la seva capacitat de raonar, discutir
i argumentar en públic, als qui estiguin interessats en allò que passa al nostre món, a aprofundir
en temes del seu interès que puguin suscitar controvèrsia, als preocupats per trobar la manera
adient d’expressar les pròpies opinions i estiguin oberts a escoltar i considerar les dels altres. En
definitiva als qui creguin en el diàleg com a base de la convivència i de l’aprenentatge.
Objectius: La matèria específica d’Argumentació, pretén que l’alumne assoleixi l’autonomia
intel·lectual suficient per ser capaç de pensar per ell mateix amb esperit crític i alhora, ser capaç
de fer-ho amb tolerància i respecte per les opinions d’altri. Per això té com a objectius principals:
 utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i valorar els
canvis que es produeixen en la societat actual.
 tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de transferir, d’un
camp a l’altre, l’experiència cultural adquirida.
 formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, respectant i essent
tolerants amb les opinions que manifesten altres membres de la comunitat.
 participar de manera responsable i solidària en el desenvolupament i millora del propi
entorn social.
 expressar-se en un registre adequat, que estigui d’acord amb la complexitat del tema que
es tracti o la profunditat del pensament que es vol expressar.
Descripció: Si la tendència social s’encamina envers la globalització, considerem necessari
l’aprenentatge del respecte a la diferència a través de dinàmiques que tenen com a condició
indispensable la participació activa de l’alumne en el diàleg. Com ara:
 reflexió a l’entorn d’articles i notícies d’actualitat.
 passi de pel·lícules que toquin aspectes d’interès i posterior col·loqui.
 diàlegs en grup o parella assumint rols o actituds antagòniques.
 exposicions preparades individualment que introdueixin debats de grup.

REFORÇ QUÍMICA (2n BATX)
Adreçat: Als alumnes de 2n de Batxillerat que durant el curs de 1r de Batxillerat hagin tingut
dificultats en el seguiment de la matèria de Química i també als alumnes que, després de la
primera avaluació de 2n, es vegi que tenen greus dificultats en la matèria. En aquest últim cas, el
claustre pot recomanar cursar aquesta optativa un cop començat el curs. No està dirigit a
alumnes amb nota superior a 7 en la Química de 1r.
Objectius:
 Reforçar i consolidar continguts de 1r necessaris per a seguir els conceptes de 2n
 Resoldre dubtes de comprensió de la matèria de 2n on els alumnes mostrin especials
dificultats
 Donar eines i estratègies perquè l’alumne pugui seguir millor la matèria de 2n, adquirint
més autonomia
Continguts:
 Repàs de formulació orgànica i inorgànica (és temari de la 1a avaluació de la matèria de
modalitat)
 Repàs del tema de gasos (és temari de la 1a avaluació de la matèria de modalitat)
 Repàs del tema d’estequiometria (és temari de la 1a avaluació de la matèria de modalitat)
 Conceptes bàsics dels continguts específics de 2n de Batxillerat treballats a la matèria de
modalitat i resolució de dubtes

CULTURA AUDIOVISUAL (2n BATX)
Adreçat a: aquells alumnes que vulguin enriquir la seva capacitat d'observar, analitzar,
relacionar i comprendre la diversitat d'elements i fenòmens que conformen la cultura audiovisual
del seu temps.
Objectius:
Aquesta matèria cerca com a prioritat promoure la formació de ciutadans i ciutadanes
competents, reflexius, participatius i selectius respecte de la realitat audiovisual que els envolta.
L'alumnat ha d'adquirir progressivament la capacitat d'apreciar les creacions audiovisuals, ha
d'esdevenir alhora productor, comunicador actiu, emissor i consumidor crític de missatges
audiovisuals, i ha de dirigir les seves reflexions i propostes de treball cap a un àmbit més ampli,
indagant i incidint en l'entorn cultural, social i públic en el qual està immers.
Continguts:
 La imatge fixa
 Imatge i significat
 La publicitat
 Fotografia
 Còmic
 La imatge en moviment
o Producció
o Cinema
 Mitjans de comunicació

ENGLISH FIRST CERTIFICATE (2n BATX)
Adreçat a: Tots aquells alumnes de 2n Batxillerat que vulguin ampliar i aprofundir el
coneixement de la llengua anglesa mitjançant la pràctica dels continguts treballats en el
programa del curs corresponent. Han de ser alumnes que hagin superat el programa d’anglès de
1r Batxillerat amb una qualificació mínima de Notable, o bé tinguin el nivell PET o B1.
Objectiu: Treballar la llengua anglesa des d’un punt de vista comunicatiu i expressiu tant en
l’aspecte oral com l’escrit i adquirir un nivell que permeti als alumnes l’opció de presentar-se a
exàmens oficials com el “First Certificate”, “CAE” (Advance), “Toefl”, “EOI” ... de manera
lliure i voluntària.

PREPARACIÓ PAU MATEMÀTIQUES CCSS (2n BATX)
Adreçat a:
 Als alumnes de 2n batxillerat científic, que durant el curs anterior hagin superat la matèria
de matemàtiques, i que es vulguin preparar per a presentar-se a les PAU de matemàtiques
del CCSS.
Objectius:
 Assolir els temes de matemàtiques de 2n de CCSS que no són comuns amb matemàtiques
de la modalitat científic-tecnològic. Correspon a tot el temari de la 3a avaluació de CCSS.
 Facilitar el seguiment de la matèria de forma molt individualitzada al ser grups reduïts. Es
resolen els exercicis de les PAU de CCSS d’anys anteriors i anem fent una recopilació per
tal d’anar ben preparat a les PAU. Per l’experiència que tenim d’anys anteriors, tots
aquests alumnes treuen bona nota de matemàtiques de CCSS i els facilita millorar la
mitjana de les PAU.
 Donar instruments i estratègies perquè l’alumne pugui seguir amb facilitat aquests temes.
 Desenvolupar l’actitud en l’alumne perquè vegi que el tema de programació lineal és molt
útil en problemes de la vida quotidiana i passi a ser per ells un element útil d’anàlisis i
tractament de la realitat.
Continguts:



Programació lineal
PAU de CCSS de tota la matèria del curs

FONAMENTS ESPORTIUS (1r o 2n BATX)
Adreçat a: Alumnes interessats en l’esport o estudis posteriors relacionats; Llicenciat en
Educació Física , MEF o AAFE
Objectius:
 Coneixements bàsics sobre l’entrenament esportiu.
 Coneixements sobre les qualitats físiques bàsiques (força, resistència, velocitat,
flexibilitat).
 Coneixements sobre el reglament, tècnica i tàctica d’esports col·lectius (bàsquet, handbol,
voleibol, futbol sala, etc.).
 Coneixements sobre el reglament, tècnica i tàctica d’esports individuals (atletisme,
artística, bàdminton, etc.).
ELEMENTS D’ECONOMIA (1r o 2n BATX)
Adreçat a: A tot l’alumnat de 1r i 2n i de qualsevol modalitat, que tinguin interès i inquietuds de
coneixements bàsics d’introducció a l’economia. No és necessari per cursar aquesta matèria tenir
ja uns coneixements previs en organització d’empresa o en microeconomia o macroeconomia.
Objectius: Tenint en compte que l’alumnat del batxillerat disposa de certs conceptes previs i
idees formulades sobre el funcionament del sistema econòmic, la finalitat de la matèria no és
altra que sistematitzar i revisar aquests conceptes previs, que sovint manquen de rigor, i ampliarne la comprensió per tal de tenir una visió general del funcionament del sistema econòmic, és a
dir, una cultura econòmica bàsica. En acabar la matèria, l’alumnat hauria de poder donar
respostes coherents als principals temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica
sobre les causes dels problemes, coneixent alhora algunes de les possibles solucions proposades
per les escoles de pensament econòmic.
Continguts:
 Concepte d’Economia
 Factors productius
 Agents econòmics
 L’empresa com a unitat econòmica
 La producció i l’empresa
 Els sectors productius
 El mercat
 Models de mercat
 La retribució dels factors
 Les fallades del mercat
 Macroeconomia

REFORÇ DE MATEMÀTIQUES (1r o 2n BATX)
Adreçat a:
 Als alumnes que durant el curs anterior hagin tingut dificultats en el seguiment de la
matèria de Matemàtiques i també als alumnes que, després d’una avaluació inicial durant
el primer trimestre, es vegi que tenen greus dificultats en aquesta matèria. En aquest cas
es pot oferir la matèria una vegada començat el curs. No s’admetran alumnes amb nota
de matemàtiques del curs anterior superior a 6.
 Alumnes que vulguin desenvolupar una seguretat i precisió en els processos de base
matemàtica.
Objectius:
 Facilitar el seguiment de la matèria de modalitat a alumnes que no tinguin seguretat en
ells mateixos respecte la matèria.
 Donar instruments i estratègies perquè l’alumne pugui seguir amb facilitat la matèria de
modalitat.
 Desenvolupar un canvi d’actitud en l’alumne perquè les matemàtiques passin a ser per ell
un element útil d’anàlisis i tractament de la realitat.
Continguts:
 Estratègies que desenvolupin la capacitat d’enfrontar-se amb la matèria.
 Comprensió i raonament matemàtic.
 Eines matemàtiques essencials.
 Càlcul mental.
 Ús de la calculadora i la informàtica.
 Operativitat bàsica.
 Problemes de raonament i de planteig amb àlgebra elemental.
 Resolució de dubtes de comprensió dels apartats de la matèria de modalitat en que els
alumnes mostrin especials dificultats.

ESTADA A L’EMPRESA (ESTIU DE 1r BATX)
Adreçat a: Aquesta matèria l’orienten ELS TUTORS a aquells alumnes que no cursaran una
quarta matèria de modalitat o alguna matèria específica a 2n de batxillerat.
Consisteix en un període de permanència en una empresa amb una durada de 70 hores.
realitzarà al mes de juliol en què finalitzin 1r de batxillerat.

Es

L’objectiu és capacitar l’alumnat perquè pugui prendre contacte amb el món del treball i que li
sigui d’utilitat per a adquirir formació complementària a fi de continuar enfocant el propi projecte
de futur acadèmic i professional.

Per accedir a la informació del currículum de les matèries de Batxillerat (comunes, de modalitat i
específiques), visiteu el següent enllaç:
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/curriculum/
o bé cliqueu aquí: Informació matèries de modalitat de batxillerat

Formem part de:

www.sagratcordiputacio.com

