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Nou Batxillerat LOMLOE

 Finalitat (Art 2): proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, 

coneixements, habilitats i actituds que li permetin desenvolupar funcions 

socials (...) permetent l’assoliment de les competències indispensables (...)

 La base del currículum són les competències clau 

 D’aquí en surten les competències específiques d’àrea o matèria :són els 
aprenentatges -capacitats i sabers- que l’alumnat ha de desenvolupar per 

poder utilitzar-los en diferents situacions de la seva vida, sempre a través 

de situacions d’aprenentatge contextualitzades

 Aquestes competències es mesuren amb els criteris d’avaluació que 

indiquen l’assoliment dels aprenentatges aquests criteris mesuren 

competències i no continguts



Organització del Batxillerat 

distribució de matèries

CATALÀ CASTELLÀ ANGLÈS

EDUCACIÓ FÍSICA FILOSOFIA



Organització del Batxillerat 
distribució de matèries

Matèria obligada* MAPS Llatí

Matèries de Modalitat Economia / Història del món contemporani / Literatura 

Castellana

Matèria optativa Anual Francès / Funcionament de l’Empresa / Psicologia

Matèria optativa Trimestral Creació Literaria i Oratòria

Programació i Robòtica

Biomedicina

Reptes científics de Física i 

Química

Ciutadania, Política i Dret

Món Clàssic



Organització del Batxillerat 
distribució de matèries

Matèria obligada Matemàtiques

Matèries de Modalitat Biologia / Tecnologia i Enginyeria / Química / Dibuix Tècnic / 

Física*

Matèria optativa Anual Francès / Funcionament de l’Empresa / Psicologia

Matèria optativa Trimestral Creació Literaria i Oratòria

Programació i Robòtica

Biomedicina

Reptes científics de Física i 

Química

Ciutadania, Política i Dret

Món Clàssic



Notes del Batxillerat i accés a la 
universitat*

Mitjana batxillerat x 0,9 + Treball de Recerca x 0,1



El treball de recerca

El treball de recerca és un 10% de la nota de l’expedient 

de Batxillerat.

L’alumnat presentarà una proposta de treball el 9 de 

novembre i se l’assignarà un/a tutor/a responsable que 

l’orientarà i ajudarà en la seva elaboració des del gener.

El seguiment es duu a terme els dimecres de 15 a 17h., 

segons el calendari de cada tutor/a.

El TR s’entrega el desembre de 2023 i s’exposa durant el 

mes de gener de 2024 davant d’un tribunal de professors 

de l’escola.



Normativa general

 EXÀMENS – Els exàmens trimestrals es fan en 5 dies i durant aquest període se 
suspenen les classes.

 MÒBILS - L’ús del mòbil a l’escola està prohibit, excepte amb el permís 
explícit del professorat. Els mòbils hauran de romandre a la taquilla en tot 
moment.

 RETARDS – L’alumnat que arribi tard no podrà entrar a l’escola i haurà 
d’esperar un quart d’hora. La reiteració de retards no justificats implica un 
sanció.  

 VESTIMENTA – La vestimenta de l’alumnat ha de ser l’adequada en un 
centre escolar. Cal portar xandall a les classes d’Ed. Física i no deixar-la a 
l’aula.

 PORTÀTIL – Els alumnes han de fer servir un equip propi pel seguiment de les 
classes. Cal fer un ús responsable i exclusivament acadèmic d'aquest equip 
a l’aula.  



Plataforma Clickedu

Consulta de notes d’exàmens i controls

Control d’assistència i retards

Comunicacions (avisos de consergeria)

 Rebuts



Informacions diverses

BEQUES FUNDACIÓ ANTONI 

FRANCESC CAGIGÓS

2 BEQUES a l’excel·lència

acadèmica de 2.000€

VIATGE A ITÀLIA*
16-21 abril

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

31 octubre

9 desembre

20 febrer

17 març

2 juny

TUTORIES (Presencials i online)

JORDI GONZÁLEZ (dimarts 9-10h) 

jgonzalez@palcam.cat 

JAVIER CARMONA (dimarts 8-9h)

jcarmona@palcam.cat 



Us desitgem un feliç curs
Reunió famílies de 1 BTX


