Tot seguit presentem la nostra proposta de matèries de modalitat i optatives que ha de permetre a
l’alumne/a definir el seus estudis de batxillerat en relació a: la modalitat escollida (humanitat i ciències socials
o ciències i tecnologia), les seves expectatives i habilitats, i als estudis superiors que té interès a cursar en un
futur proper.
La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els
estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i
econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i
altres serveis.
La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les
matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i
dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.
L’alumne/a ha de cursar obligatòriament la matèria comuna d’opció de la seva modalitat (en el cas
d’Humanitats, haurà de triar LLATí; en el cas de Ciències Socials haurà de triar MATEMÀTIQUES APLICADES
A LES CIÈNCIES SOCIALS; en el cas de Ciències haurà de triar MATEMÀTIQUES i en el cas de Tecnologia
haurà de triar MATEMÀTIQUES) i ha d’escollir entre dues o tres matèries de modalitat de 4 hores o bé 2
matèries de modalitat de 4 hores i 2 matèries optatives de 2 hores. Per tant, en acabar el batxillerat,
l’alumnat obtindrà el títol de Batxillerat si ha cursat i superat la matèria comuna d’opció a primer i segon i, com
a mínim, quatre matèries de la seva modalitat en els dos cursos.
A part dels interessos personals i les afinitats de cadascú amb les matèries que tot seguit es descriuen,
recomanem que l’alumne/a faci un cop d’ull al llistat de ponderació de les matèries de modalitat per a l’accés a
la
universitat,
com
un
criteri
més
a
tenir
en
compte
a
l’hora
de
fer
la
tria:
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/

Les matèries optatives de 2 hores setmanals de 2n de Batxillerat són les pròpies de centre:Psicologia,
English for your future, A dreta llei i Tractament digital de la informació. *NOVETAT: l’optativa de Biologia
Humana canvia per al curs 20-21 i es transforma en l’optativa de Biologia i Química experimental.
Es manté el Treball de Recerca com a matèria obligatòria i l’Estada a l’Empresa com a matèria optativa.

1 CURS

LLATÍ I
(matèria comuna d’opció de 4 hores)

La matèria de Llatí I està pensada per als alumnes del batxillerat
d’humanitats i ciències socials.
Estudiarem el funcionament de la llengua llatina per tal que l’alumnat pugui
traduir, amb l’ajuda del diccionari, textos adaptats. També treballarem
l’evolució dels mots llatins al català, fet que enriquirà el vocabulari i la seva
utilització en la resta de matèries específiques del batxillerat.
Pel que fa a la cultura estudiarem els personatges i fets històrics més
rellevants, com ara la fundació de Roma, Juli Cèsar i la guerra de les
Gàl.lies, Espàrtac i la revolta d’esclaus, Neró També veurem com vivien a
l’antiga Roma, quins grups
socials i quines institucions polítiques hi havia, què estudiaven, quins
habitatges tenien , com menjaven, què feien quan no treballaven Aquesta
informació ens permetrà entendre millor el tarannà dels romans que van
instal·lar-se a Catalunya
durant uns quants segles.
Tots aquests continguts ens permetran adonar-nos de l’herència que ens
han deixat els romans i ens serà més fàcil establir un vincle directe entre la
civilització romana i la nostra.

1 CURS

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
I
(matèria comuna d’opció de 4 hores)

Si voleu fer estudis universitaris de ciències socials, cal que aneu ben
preparats de la matèria de matemàtiques aplicades, ja que bàsicament en
els graus d’Administració i direcció d’empresa, Ciències empresarials i
Economia s’imparteix aquesta matèria. A més de ser necessària per al grau
en Educació, també és important tant per al cicle de grau superior en
Administració i gestió com per al d’Informàtica i comunicacions. En molts
dels estudis universitaris citats, les matemàtiques aplicades és una de les
matèries de modalitat a triar en la fase general o bé una matèria de
modalitat optativa per pujar nota en la fase específica. Es treballarà:
a) Aritmètica i àlgebra: conjunts numèrics, problemes d’inequacions
lineals, polinomis i matemàtica financera.
b) Anàlisi: diferents tipus de funcions que poden ser models de
fenòmens socials i econòmics.
c) Probabilitat i estadística: estudi de la relació entre variables en
contextos socials, probabilitat i el treball estadístic.

1 CURS

GREC I
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria de grec I va adreçada als alumnes que volen cursar el batxillerat
d’humanitats i ciències socials.
Començarem el curs treballant l’alfabet grec per poder llegir i traduir frases
i textos senzills amb un l’ajuda del diccionari. Ens endinsarem en la
geografia de Grècia (Atenes, la capital; Olímpia, seu del primers Jocs
Olímpics; el mont Olimp, la llar dels déus...) i en l’apartat d’història farem
especial atenció a l’època clàssica , segle V aC i a una ciutat: Atenes. Aquí
va sorgir la democràcia i el teatre. Aquí es trobaven els intel·lectuals de
l’època que tant van influir en el pensament occidental.
Estudiarem la vida i l’obra d’Homer. A través de la lectura de fragments de
la Ilíada i l’Odissea, podrem conèixer les causes que originaren la guerra de
Troia. Veurem també quins són els orígens del teatre i els tres tràgics més
importants: Sòfocles, Èsquil i Eurípides. A classe llegirem i comentarem la
tragèdia Èdip rei. Treballarem els principals mites grecs per poder entendre
millor obres posteriors inspirades en la mitologia clàssica.

1 CURS

LITERATURA UNIVERSAL
(matèria de modalitat de 4 hores)

Aquesta assignatura ens permetrà, al llarg d’aquest primer curs, conèixer
els principals temes, mites, personatges i autors que han marcat la
literatura i, de fet, tota la cultura occidental al llarg del temps. Així, farem
un recorregut i descobrirem personatges que ens continuen fascinant encara
avui, des de Romeu i Julieta fins a Cyrano, des dels herois medievals fins als
més moderns de la ciència–ficció, des de la lletjor i els sentiments de
Quasimodo fins a l’horror del monstre solitari de Frankenstein ... I, per
fer-ho, partirem tant de les obres literàries en què els autors donaren vida a
aquests personatges, com de les pel·lícules i representacions teatrals que se
n’han fet al llarg del darrer segle.
El curs se centrarà en diversos aspectes de la literatura universal i, al seu
entorn, anirem descobrint i treballant tot un seguit de grans obres de la
literatura de tots els temps, que ens ajudaran a formular i aclarir les nostres
pròpies idees i a conèixer a fons els diferents gèneres literaris, a
expressar-nos cada vegada amb més sentit i claredat, tant oralment com
per escrit, i a preparar-nos per poder entrar en una anàlisi més aprofundida
d’obres literàries concretes a segon curs.

1 CURS

ECONOMIA DE L’EMPRESA I
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria es desenvolupa al llarg dels dos cursos de batxillerat. A primer
curs es treballa el que l’empresa significa en una economia de mercat com
a institució generadora d’activitat econòmica, de productes que cobreixen
necessitats i generen benestar, de treball i de riquesa en la societat i, tant
mateix, de la seva relació amb l’entorn.
Al llarg del curs s’adquireix una visió de les funcions generals de l’empresa i
de les funcions específiques de cadascuna de les àrees en que s’organitza:
recursos humans, producció, comercialització... i de com es relacionen i
interactuen per aconseguir els objectius fixats. Es tracta la planificació de la
producció, els costos, s’ analitzen les accions comercials, interpretant les
diverses estratègies possibles tot valorant l'impacte que generen sobre el
comportament de les persones consumidores.
Reconèixer el risc empresarial i el procés de presa de decisió davant la
necessitat que l’activitat productiva sigui sostenible, tant per a la pròpia
empresa – benefici- com per a la societat en general.
Seguir aquesta assignatura permet adquirir uns coneixements de les
ciències econòmiques i jurídiques que els permetrà escollir amb molt més
criteri els estudis que hi estiguin relacionats (Economia, ADE, Comptabilitat i
Finances, Dret...)

1 CURS

ECONOMIA
(matèria de modalitat de 4 hores)

L’Economia està ocupant les portades de tots els mitjans de comunicació i està
afectant el dia a dia de les famílies. La societat actual exigeix a tots els ciutadans
el coneixement de conceptes de tipus econòmic:
A l’entorn familiar tots hem de portar el control dels ingressos i les despeses i
prendre decisions com a consumidors de com racionalitzar el nostre consum,
de com actuar quan pugen o baixen els preus o els salaris, endeutar-nos o
estalviar...
Com a consumidors hem de conèixer com es fixen els preus dels béns i serveis
que comprem i com actuen els mercats.
En el món laboral som part interessada en comprendre les decisions que pren
l’empresa, com funciona el mercat del treball, com es determina el salari,
l’ocupació i la taxa d’atur ...
La relació amb les entitats financeres quan hem de prendre decisions sobre els
nostres plans d’estalvi (plans de pensions, dipòsits ...) o d’endeutament
(préstecs hipotecaris, préstecs personals).
Com a contribuents hem de conèixer els tipus d’impostos i saber quin ús en fan
les administracions públiques així com identificar les polítiques econòmiques
que apliquen els governs.
Com a ciutadans europeus en un món globalitzat ens interessa saber com es
fixa el tipus de canvi d’una divisa així com conèixer el funcionament de la Unió
Europea i Monetària i les seves relacions amb la resta del món.

1 CURS

LITERATURA CASTELLANA
(matèria de modalitat de 4 hores)

1 CURS

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
(matèria de modalitat de 4 hores)

En aquesta assignatura es treballaran una sèrie de fragments i d’obres
importants de la literatura castellana, que ens permetran descobrir unes
històries apassionants, uns personatges molt variats, unes èpoques i unes
mentalitats que són a la base d’una cultura que ens és molt propera i que
ha tingut un gran pes en l’imaginari col.lectiu del nostre entorn. Entendrem

La història del món contemporani és una matèria que té la voluntat de
fer-te entendre la complexa realitat del món actual, sotmesa a canvis
accelerats i a transformacions profundes derivades de l'aplicació de les
noves tecnologies, dels progressos científics i de la globalització mundial.
En definitiva, donar-te les pautes per entendre el món on vius.

quin és el significat de frases com: “
Andábamos sin buscarnos pero
sabiendo que andábamos para encontrarnos
.” i de moltes altres. El
treball de tot el curs es complementarà amb la projecció de pel·lícules
vinculades amb les obres treballades a classe, l’audició d’entrevistes
radiofòniques o televisades a personalitats de la cultura, la visita al teatre
(sempre que la programació teatral sigui atractiva) per viure una altra
expressió literària, etc.

Per assolir aquest objectiu, utilitzarem una gran diversitat de recursos:
documents escrits, audiovisuals, lectura de textos, elaboració de dossiers
explicatius, etc., sent la utilització dels nous recursos de la informació
(internet en especial) un dels més útils.

El coneixement i l’estudi d’aquestes obres, conjuntament, si escau, amb els
que et proporcionin altres assignatures com la literatura catalana, et
donaran un bagatge literari, cinematogràfic, artístic i cultural i unes
tècniques de comentari de text (llegir, analitzar, explicar i valorar de
manera crítica...), que et seran bàsics per poder gaudir del món del
coneixement i seguir amb garanties uns estudis universitaris d’àmbits
diversos (arts, humanitats, filologies, comunicació, ensenyament, ciències
socials i jurídiques ... i tots aquells que puguin estar relacionats amb el
món de la creació en general).

L'àmbit cronològic de la història del món contemporani se situa en els
segles XIX i XX i el món actual. Encara que l'enfocament temàtic considera
principalment el nostre context més pròxim -l'europeu i el món occidental-,
una de les característiques distintives de la història contemporània és
justament el seu abast mundial, de manera que explicarem fets
transcendentals per a la història de la humanitat com ara la Revolució
Francesa, la Revolució Industrial, la Revolució Russa, les dues Guerres
Mundials i la Guerra Freda.
El coneixement i l’estudi d’aquesta matèria donarà als alumnes un bagatge
acadèmic en l’àmbit artístic i del patrimoni, que seran de molta utilitat per
seguir amb garanties uns estudis universitaris dels àmbits d’Humanitats i de
les C. Socials.

1 CURS

MATEMÀTIQUES I
(matèria comuna d’opció de 4 hores)

Si voleu fer estudis universitaris de ciències experimentals, biociències,
enginyeries, CAFE o psicologia, cal que aneu ben preparats de la matèria de
matemàtiques, ja que en aquests graus s’imparteixen les matèries de
matemàtiques, àlgebra, càlcul i geometria. A més del grau en Educació,
també és important tant per al cicle de grau superior en Administració i
gestió com per al d’Informàtica i comunicacions.
En molts dels estudis universitaris citats, les matemàtiques són una
matèria de modalitat a triar en la fase general o bé una matèria de
modalitat optativa per pujar nota en la fase específica. Es treballarà:
a) Aritmètica i àlgebra: conjunts numèrics, polinomis, progressions i
successions.
b) Geometria: trigonometria i geometria plana.
c) Anàlisi: funcions que poden ser models de fenòmens
científics, tecnològics i socials. Derivades. Problemes
d’optimització.
Probabilitat i estadística: relació entre variables en contextos científics i
socials. Probabilitat i el treball estadístic.

1 CURS

BIOLOGIA I
(matèria de modalitat de 4 hores)

La biologia és una disciplina científica que inclou totes les qüestions que
tenen a veure amb els éssers vius i l’estudi d’aquests es pot fer des de
punts de vista molt diversos, tot i que són complementaris; per això el
programa de la matèria és tan ampli i està distribuït al llarg de dos cursos
de batxillerat.
A part d’accedir a les últimes idees, moltes revolucionàries, que la biologia
ha aportat al coneixement humà, l’objectiu principal de la matèria és
comprendre com s’han pogut generar totes aquestes idees, és a dir,
conèixer el mètode científic. També posarem l’accent en la necessitat de
respectar i conservar totes les manifestacions de la vida, una de las quals
som nosaltres mateixos.
Pel que fa als continguts, veurem en què consisteix el mètode científic i la
seva aplicació. Estudiarem l’estructura, composició i funcions de les
molècules orgàniques, així com els mètodes d’estudi de la cèl·lula, els
tipus principals de cèl·lules i com es desenvolupa el cicle cel·lular. Veurem
també com es poden classificar els organismes en funció del seu parentiu
evolutiu.

1 CURS

QUÍMICA I
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria de Química I està pensada per als alumnes del batxillerat que tenen
interès pel coneixement científic i tecnològic i/o que pensen
cursar estudis
posteriors relacionats amb aquest àmbit.
El primer curs de química, està enfocat a entendre com està formada la matèria i
relacionar-ho amb les seves propietats i el seu comportament.
En primer lloc, es pretén comprendre les hipòtesis i les evidències experimentals
que van donar lloc a l'elaboració dels diferents models per a la matèria, des del
model cinètic fins a una introducció al model quàntic. També es consolida la mesura
de la quantitat de substància i es resolen qüestions com la determinació de les
masses i de les fórmules. S'estudien les lleis dels gasos que ens permetran
preveure el seu comportament. S'estudien, per altra banda, les diferents maneres
d'expressar la composició de les solucions i com preparar-les.
Així mateix, es proposen diversos models per a l'enllaç químic que permeten
explicar la diversitat de propietats de les substàncies, destacant la gran relació
existent entre l'estructura química i les propietats físiques d’aquestes.

1 CURS

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I
(matèria de modalitat de 4 hores)

Aquesta matèria està dividida en tres blocs:
1) El primer bloc de sistemes energètics i electrotècnics: en aquest bloc expliquem les
bases de l’electricitat. Comencem per les centrals productores d’energia i continuem amb els
circuits elèctrics bàsics, tant de corrent continu com de corrent altern. Es fan classes teòriques
amb la utilització de diferents recursos i pràctiques, contextualitzant els continguts estudiats amb
l’ajut de programes específics de cada unitat com l’electrònic workbench.
2) El segon bloc d’introducció al món de l’electrònica: en aquest bloc estudiem electrònica
analògica, en concret els components electrònics bàsics i la seva aplicació en circuit electrònics
varis. Farem un cotxe teledirigit amb arduino que el controlarem i automatitzarem. Unitat gairebé
tot pràctica per tenir una visió de l’abast de l’electrònica en el món tecnològic. A 2n es continuarà
amb l’electrònica digital.
3) El tercer bloc de sistemes mecànics i materials: en aquest bloc estudiem les lleis de
l’estàtica, les màquines simples, els mecanismes de transmissió de moviment com politges i
engranatges i els accionaments pneumàtics. Fer poder explicar aquests continguts cal estudiar els

Com és d’esperar, aprenem a interpretar les reaccions químiques i a trobar les
relacions quantitatives entre els reactius i els productes, parant esment en aquelles
que s’esdevenen a la vida quotidiana.

tipus, orígens i aplicacions dels materials i les seves propietats, ja que en tots els processos

Finalment, fem una incursió en el món de la química orgànica aportant una visió
general i aprenent alhora a formular i anomenar els compostos orgànics.

amb el suport de programes informàtics específics com el fluidSIM.

Tot plegat s’intenta relacionar amb els fenòmens quotidians que percebem.

qualsevol tipus d’enginyeria elèctrica, electrònica, mecànica, arquitectura o un CFGS afí.

industrials són necessàries màquines i mecanismes fetes de diferents materials. Es fan pràctiques
amb la utilització de recursos com l’equip de pneumàtica per tal d’assolir els coneixements teòrics
La realització d’aquesta matèria és essencial per tots aquells que en un futur vulgueu realitzar

1 CURS

DIBUIX TÈCNIC I
(matèria de modalitat de 4 hores)

El dibuix tècnic és una eina de coneixement i de pensament que ens
facilita apropar-nos d’una manera reflexiva al que ens envolta i ens
facilita incidir-hi tot preveient formes, objectes i espais nous. Aglutina
una sèrie de continguts que són d’aplicació a activitats de tipus tècnic
científic i també altres de tipus expressiu, creatiu i estètic.
És una eina amb un llenguatge propi, que s'utilitza en disciplines que
s'ocupen principalment del disseny de la forma i la funció dels objectes i
els espais, i esdevé en molts casos un instrument d'investigació i de
creació de les solucions que demanen els projectes de disseny gràfic i
industrial, d'arquitectura, d'enginyeria o d'urbanisme, entre altres. Té el
seu lloc també en el món de les arts en general on s’hi integra
principalment com a suport al procés creatiu. Concretament es tracta
d’una assignatura vinculada a les branques de coneixement de
“Enginyeria i arquitectura” i “Arts i humanitats”.
L’estudi del dibuix tècnic s’articularà a l’entorn del dibuix sobre el pla de
formes planes (Geometria Plana) i del pas de les tres dimensions a les
dues (Geometria Descriptiva) centrant-se en uns determinats Sistemes
de Representació: El Sistema Dièdric Directe entès com a essencialment
operatiu en el control mètric i el Sistema Axonomètric que serveix per
visualitzar unitàriament els volums. Es complementarà amb la
Perspectiva Cònica i el Dibuix assistit per ordinador.

1 CURS

FÍSICA I
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria de física al batxillerat té un caràcter formatiu i preparatori. El
seu currículum inclou continguts que permeten abordar estudis posteriors,
atès que la física és una matèria que forma part dels estudis universitaris de
caire científic i tècnic, i és necessària per a un ampli nombre de famílies
professionals presents en la formació professional de grau superior.
Els continguts de la matèria són les següents
:
El moviment: principals magnituds cinemàtiques, especialment per als
moviments més senzills i rellevants.
L'univers mecànic: forces i model de la dinàmica clàssica, incloent-hi
l'impuls i la conservació de la quantitat de moviment.
L'energia: anàlisi des del punt de vista energètic dels processos, utilitzant
les idees de conservació i degradació d'energia, amb la intervenció de
transferències d'energia mitjançant treball o calor,
El corrent elèctric: circuits i elements elèctrics en condicions de corrent
continu.
Les imatges: l'òptica geomètrica i alguns elements d'òptica física.
La física de batxillerat és útil per a cursar estudis universitaris, per exemple:
Física , Geologia , Química , Òptica i optometria , Ciències ambientals,
Enginyeria industrial, Arquitectura, Enginyeria química,... i diversos cicles
formatius relacionats amb aquestes branques.

1 CURS

CIÈNCIES DE LA TERRA I
(matèria de modalitat de 4 hores)

Se centra en l’estudi del funcionament del nostre planeta, des de la
geologia fins als éssers vius que l’habiten i la seva interrelació. Durant
aquesta assignatura desenvoluparem processos geològics bàsics i les
relacions entre l’ésser humà i l’entorn.
El resum de continguts de la matèria és el següent:
Aplicació de la teoria general de sistemes a l’estudi del medi. Components
geològics del medi ambient. Estudi dels materials de la litosfera; minerals i
roques. La tectònica de plaques. Les roques ígnies, sedimentàries i
metamòrfiques. Processos geològics interns i externs que afecten l’activitat
humana. Riscos geològics els recursos naturals. La representació del
territori. Gestió i impacte en el medi ambient.

1 CURS

FRANCÈS
(matèria optativa de 4 hores)

L’optativa de llengua francesa a 1r Batxillerat, de 4 hores setmanals està pensada
perquè els alumnes progressin i avancin en la seva competència lingüística en
aquesta segona llengua estrangera, en les quatre habilitats: comprensió ,expressió
escrites i comprensió , expressió orals a través del seu ús.
Es promourà una metodologia de treball que afavoreix l’aprenentatge
autònom i competencial de la llengua estrangera.
D’acord amb els nivells descrits pel Consell d’Europa en el Marc europeu comú de
referència per a l’aprenentatge de les llengües, treballarem per adquirir un nivell B1
en llengua francesa i es podrà accedir a la certificació oficial a través de les proves
DELF B1 que es convoquen des del Departament d'ensenyament.
Als alumnes de la matèria interessats se'ls oferirà la possibilitat de fer l'estada a
l'empresa a França.
El francès us permetrà estudiar a moltes universitats europees, és una clau d'entrada
al món del treball, és la segona llengua en les relacions internacionals que us permetrà
viatjar i formar-vos.

2 CURS

LLATÍ II
(matèria comuna d’opció de 4 hores)

Aquest segon curs de llatí esdevé una ampliació dels aspectes tractats en el
primer curs, amb una insistència especial en els aspectes literaris i de
tradició.
Continuarem treballant el lèxic català a partir del seu origen llatí i
t’oferirem les eines necessàries per tal que puguis manejar millor el
vocabulari específic de futurs estudis universitaris. Veurem també les
expressions llatines més utilitzades en diferents àrees lingüístiques .
La cultura de segon es basa especialment en l’ urbanisme romà. Veurem
quina era l’estructura de les ciutats romanes , quins eren els seus edificis
principals i les infraestructures que hi havia. Ens centrarem en les ciutats
de Gerunda, Bàrcino, Tàrraco i Ilerda i també Emèrita Augusta. Analitzarem
com eren aquestes colònies d’ època romana i les restes arqueològiques
que es poden visitar actualment.
Estudiarem els escriptors més destacats de la literatura llatina (Virgili,
Plaute, Ovidi, Horaci, Tit Livi i Ciceró).
Els coneixements adquirits aquests dos cursos permetran a l’alumnat poder
entendre i millorar l’ús del català i, a més a més, tenir una base
imprescindible a l’hora de fer front a futurs estudis d’humanitats o de ciències
socials.

2 CURS

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS
II
(matèria comuna d’opció de 4 hores)

Si voleu fer estudis universitaris de ciències socials, cal que aneu ben
preparats de la matèria de matemàtiques aplicades, ja que bàsicament en
els graus d’Administració i direcció d’empresa, Ciències empresarials i
Economia s’imparteix aquesta matèria. A més de ser necessària per al grau
en Educació, també és important tant per al cicle de grau superior en
Administració i gestió com per al d’Informàtica i comunicacions. En molts
dels estudis universitaris citats, les matemàtiques aplicades és una de les
de modalitat a triar en la fase general o bé una matèria de modalitat
optativa per pujar nota en la fase específica.
a) Àlgebra lineal: Matrius, sistemes lineals i problemes, sistemes de
dues equacions lineals amb dues incògnites.
b) Programació lineal: Model per resoldre problemes molt sovint lligats a
la producció.
c) Anàlisi: Estudi local i global d’una funció a situacions pròpies de les
ciències socials i econòmiques
.

2 CURS

GREC II
(matèria de modalitat de 4 hores)

2 CURS

LITERATURA CATALANA
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria de grec II va adreçada als alumnes que volen cursar el
batxillerat d’humanitats i ciències socials i que vulguin ampliar els
coneixements de primer .

En aquesta assignatura es treballaran a fons sis obres importants de la
nostra literatura, que ens permetran de conèixer unes històries i unes
realitats que són a la base de la cultura que ens és pròpia.

A segon es comença amb un repàs i una consolidació de la gramàtica i de
la sintaxi de primer per tal de tenir una base morfosintàctica consolidada.
Anirem introduint estructures noves que ens permetran traduir, sempre
amb diccionari, textos de dificultat progressiva.

Llegir-les i comentar-les detalladament ens permetrà descobrir i entendre
personatges, actituds i vivències amb les seves motivacions i la seva
evolució, analitzar i estudiar el punt de vista del narrador, i passejar-nos
per espais i èpoques que ens faran descobrir nous paisatges i diferents
maneres de viure la vida i d’afrontar les relacions humanes.
El coneixement i l’estudi d’aquestes obres, conjuntament amb les de la
literatura castellana i universal, ens donarà un bagatge cultural i unes
tècniques de comentari de text (llegir, analitzar, explicar i valorar de
manera crítica...), que ens seran bàsics per poder gaudir i seguir amb
garanties uns estudis universitaris d’àmbits diversos (arts, humanitats,
filologies, comunicació, ensenyament, ciències socials i jurídiques ... i tots
aquells que puguin tenir a veure amb el món de la creació en general).

Estudiarem l’expansió del poble grec cap al Mediterrani i cap a Orient.
Treballarem especialment la colònia grega d’Empúries, porta d’entrada de
la cultura clàssica a la península i les colonitzacions que va fer Alexandre el
Gran . Ampliarem els coneixements de literatura estudiats a primer amb la
lectura de tragèdies gregues .
Aprofundirem els coneixements de mitologia amb alguns mites que han
inspirat artistes contemporanis com Dalí, Botero i d’altres.
Conèixer la civilització grega és conèixer l’origen de moltes manifestacions
històriques, polítiques, culturals i artístiques que han configurat el món en
què vivim.

2 CURS

ECONOMIA DE L’EMPRESA II
(matèria de modalitat de 4 hores)

En la matèria d’Economia de l’empresa II es treballa en la informació i
anàlisi de la situació patrimonial i econòmica de l’empresa, les inversions i el
seu finançament, la direcció estratègica i la viabilitat d’una idea de negoci.
Pel que fa a la situació patrimonial i econòmica, s’aprèn a
obtenir, registrar i interpretar la informació comptable de les
empreses, a detectar els desequilibris més comuns i proposar
mesures correctores. S’estudiaran les inversions en l’empresa i les
fonts de finançament.
Pel que fa la direcció estratègica, el reconeixement de la
necessitat de plantejar estratègies i prendre decisions a partir
de l’anàlisi dels avantatges competitius, la cadena de valor i el
desenvolupament empresarial. El coneixement de les diverses
estratègiques competitives de negoci i corporatives, de
creixement i d’internacionalització en el context d'una
economia globalitzada
Pel que fa a l’anàlisi de la viabilitat d’una idea de negoci,
s’identifiquen els elements d’un pla d’empresa, la viabilitat
jurídica, econòmica i comercial en un projecte senzill
d'empresa.
Per cursar aquesta matèria a segon, tot i que és recomanable, no és
imprescindible haver cursat la matèria a primer. És adequada per tothom que
encamini el seu futur cap a estudis d’Economia, ADE, Comptabilitat i
Finances, Dret, Comunicació... i també, per aquells que pensin en enginyeries
o estudis que desenvolupen la seva aplicació en l’àmbit empresarial.

2 CURS

GEOGRAFIA
(matèria de modalitat de 4 hores)

La geografia del batxillerat s'enfoca des de la perspectiva d'una geografia
regional de Catalunya i Espanya dins
d’Europa i el món. En aquest sentit, es tracta d’una matèria que et
permetrà entendre millor el món d’avui, tot valorant la importància que per
a les societats humanes tenen aspectes com ara la disponibilitat dels
recursos naturals, les activitats econòmiques i la pertinença a una
comunitat amb trets identitaris particulars en un espai planetari globalitzat.
L’estudi i coneixement dels continguts geogràfics et serà útil tant des del
punt de vista de formació personal com de cares a la teva futura formació
professional. I tot això ho podràs fer a partir del treball amb mitjans
audiovisuals i de l’elaboració de dossiers, tant de manera individual com
col·lectiva.
El coneixement i l’estudi d’aquesta matèria donarà als alumnes un bagatge
acadèmic molt important en l’àmbit de les relacions que s’estableixen entre
les comunitats humanes i el seu medi, un bagatge que serà de molta
utilitat per seguir amb garanties uns estudis universitaris dels àmbits de
les Humanitats i de les Ciències Socials.

2 CURS

HISTÒRIA DE L’ART
(matèria de modalitat de 4 hores)

Aquesta assignatura té com a objectiu la identificació i l’anàlisi dels estils
artístics i les obres més rellevants de cadascun d’ells, que s’han donat al
llarg de la història de l’Europa occidental.
La selecció dels continguts d’Història de l’art se centra en els models
clàssics, en l’anàlisi d’alguns temes del món medieval i modern, i en l’estudi
d’algunes línies de l’art contemporani del segle XX a partir dels seus
precedents del segle anterior.
L’estudi de la Història de l’art és de gran utilitat en la formació humana i
social dels nois i de les noies de Batxillerat en la mesura que afavoreix la
maduresa intel·lectual i humana dels alumnes, facilita el treball autònom,
posseeix unes tècniques d’indagació i investigació sobre obres concretes i
perceptibles que ajuden a l’adquisició d’habilitats d’observació i
comunicació, i, fins i tot, es pot aplicar a la vida pràctica, especialment en
els viatges turístics i en la formació de la sensibilitat.
El coneixement i l’estudi d’aquesta matèria donarà als alumnes un bagatge
cultural en l’àmbit artístic i del patrimoni, que serà de molta utilitat per
seguir amb garanties uns estudis universitaris dels àmbits de les Arts i
Humanitats, i de les Ciències Socials.

2 CURS

MATEMÀTIQUES II

2 CURS

(matèria comuna d’opció de 4 hores)

BIOLOGIA II
(matèria de modalitat de 4 hores)

Si voleu fer estudis universitaris de ciències experimentals, biociències,
enginyeries, CAFE o psicologia cal que aneu ben preparats de la matèria de
matemàtiques, ja que en aquests graus s’imparteixen les matèries de
matemàtiques, àlgebra, càlcul i geometria. A més de ser necessària per al
grau en Educació, també és important tant per al cicle de grau superior en
Administració i gestió com per al d’Informàtica i comunicacions.

A part d’accedir a les últimes idees, moltes revolucionàries, que la
biologia ha aportat al coneixement humà, l’objectiu principal de la
matèria és comprendre com s’han pogut generar totes aquestes idees, és
a dir, conèixer el mètode científic. També posarem l’accent en la
necessitat de respectar i conservar totes les manifestacions de la vida,
una de las quals som nosaltres mateixos.

En molts dels estudis universitaris citats, les matemàtiques són una
matèria de modalitat a triar en la fase general o bé una matèria de
modalitat optativa per pujar nota en la fase específica.

Començarem per completar l’estudi dels materials amb els quals estem
construïts els ésser vius. Recordarem com funcionen els enzims per tal
d’entendre com els gens controlen tot el funcionament del nostre cos i
estudiarem finalment els conjunts de canvis químics que es produeixen a
l’interior de les cèl·lules. La bioquímica és fascinant i indispensable per
entendre el fenomen de la vida.

a) Àlgebra lineal:
problemes.

Matrius

i

sistemes

lineals,

eines per resoldre

b) Geometria a l’espai: sistemes lineals amb tres incògnites i resolució
de problemes mètrics a l’espai.
c)

Anàlisi: estudi local i global d’una funció a situacions geomètriques,
científiques i tecnològiques. Integració pel càlcul d’àrees planes.

Estudiarem l’essència mateixa dels éssers vius, la seva capacitat de
reproduir-se i evolucionar. Tractarem la biodiversitat i el seu origen
evolutiu i revisarem les idees i tècniques de la biotecnologia, des de la
seqüenciació de l’ADN a la clonació i les tècniques de l’enginyeria
genètica.

2 CURS

QUÍMICA II

2 CURS

(matèria de modalitat de 4 hores)
La matèria de Química II està pensada per als alumnes del batxillerat que tenen
interès pel coneixement científic i tecnològic i/o que pensen
cursar estudis
posteriors relacionats amb aquest àmbit.
Al segon curs de química s’estudia, en primer lloc, la importància de les radiacions
per a l’estudi de la matèria, les seves aplicacions en la medicina i la repercussió en
el mediambient.
Els coneixements adquirits a primer curs, ens permeten aprofundir en cada tipus de
reaccions químiques. Així, s’estudien les reaccions d’equilibri, especialment les de
transferència de protons, que ens ajuden a interpretar el pH i la importància que té
el grau d’acidesa en tots processos i especialment en els biològics. Entendrem
també com es fa una anàlisi de l’aigua i la importància de conèixer la presència de
determinats ions en aquesta, en quant afecta a la nostra salut.
Sabrem com funciona una pila i valorarem la combustió d’hidrogen per a l’obtenció
d’energia.
Finalment, tractarem dues vessants més de la química que ens permetran acabar
d’entendre perquè es produeixen alguns fenòmens. Això és, conèixer quines
reaccions són espontànies i quines ens proporcionen energia i quin cost suposa pel
mediambient.
Sempre que sigui possible, s’intentarà explicar el contingut de la matèria a partir de
fenòmens que es produeixen al nostre entorn immediat.

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
(matèria de modalitat de 4 hores)

Aquesta matèria està dividida en 4 blocs:
1) El bloc de sistemes mecànics: en aquest bloc estudiem els principis de
màquines. De l’energia mecànica saltem a altres manifestacions energètiques i
entrem en els principis de la termodinàmica. Aquesta base ens permet estudiar les
màquines com un motor d’explosió o un refrigerador. Acabem fent una pinzellada
d’oleohidràulica.
2) El bloc de sistemes electrotècnics: parlem dels efectes del magnetisme lligats al
corrent elèctric, l’electromagnetisme. Això ens porta a parlar del corrent altern,
monofàsic i trifàsic i de les màquines elèctriques.
3) El bloc de sistemes automàtics: ens centrem en els sistemes electrònics digitals,
base actual de la majoria d’aparells i dispositius. Treballem l’àlgebra de Boole i els
sistemes automàtics de control.
4) El bloc d’estructures i sistemes de fabricació: en aquest bloc veurem el càlcul
d’elements estàtics de les estructures de les màquines o edificis (repàs d’estructures) i
la forma en què es mesuren i es normalitzen els elements mecànics (toleràncies,
ajustos, etc.).

2 CURS

DIBUIX TÈCNIC II
(matèria de modalitat de 4 hores)

El dibuix tècnic és una eina de coneixement i de pensament que ens
facilita apropar-nos d’una manera reflexiva al que ens envolta i ens
facilita incidir-hi tot preveient formes, objectes i espais nous. Aglutina
una sèrie de continguts que són d’aplicació a activitats de tipus tècnic
científic i també altres de tipus expressiu, creatiu i estètic.
És una eina amb un llenguatge propi, que s'utilitza en disciplines que
s'ocupen principalment del disseny de la forma i la funció dels objectes i
els espais, i esdevé en molts casos un instrument d'investigació i de
creació de les solucions que demanen els projectes de disseny gràfic i
industrial, d'arquitectura, d'enginyeria o d'urbanisme, entre altres.
Té el seu lloc també en el món de les arts en general on s’hi integra
principalment com a suport al procés creatiu. Concretament es tracta
d’una assignatura vinculada a les branques de coneixement de
“Enginyeria i arquitectura” i “Arts i humanitats”.
L’estudi del dibuix tècnic s’articularà a l’entorn del dibuix sobre el pla de
formes planes (Geometria Plana) i del pas de les tres dimensions a les
dues (Geometria Descriptiva) centrant-se en uns determinats Sistemes
de Representació:
El Sistema Dièdric Directe entès com a essencialment operatiu en el
control mètric i el Sistema Axonomètric que serveix per visualitzar
unitàriament els volums. Es complementarà amb la Perspectiva Cònica i
el Dibuix assistit per ordinador.

2 CURS

FÍSICA II
(matèria de modalitat de 4 hores)

La matèria de física a segon curs de batxillerat tracta els següents temes:
1. Els planetes i satèl·lits: interacció gravitatòria a partir de l'estudi
del moviment de planetes i satèl·lits i les interaccions que
determinen les seves òrbites.
2. El camp elèctric: llei de Coulomb, vector intensitat del camp
elèctric, potencial elèctric, moviment de partícules carregades en el
si de camps elèctrics uniformes.
3. El camp magnètic: vector intensitat del camp magnètic, força
magnètica, flux del camp magnètic, llei d'inducció de Faraday i llei
de Lenz.
4. Les ones i el so: s'estudien les propietats de les ones, amb una
incidència especial en les ones estacionàries i la seva relació amb la
música.
5. Física moderna: caracterització de l'efecte fotoelèctric ,
equivalència massa-energia , la física nuclear i les seves
aplicacions.
La física de batxillerat és útil per a cursar estudis universitaris, per
exemple:
Física , Geologia , Química , Òptica i optometria , Ciències ambientals,
Enginyeria industrial, Arquitectura, Enginyeria química,... i diversos cicles
formatius relacionats amb aquestes branques.

2 CURS

CIÈNCIES DE LA TERRA II
(matèria de modalitat de 4 hores)

Se centra en l’estudi de les interrelacions entre el sistema humà i els altres
sistemes terrestres. Es considera la terra com un sistema global. Aquesta
perspectiva implica tenir en compte les aportacions de la geologia,
climatologia, hidrologia, ecologia, química i geografia. Intenta un
replantejament de les relacions entre l’ésser humà i el medi.
El resum de continguts de la matèria és el següent:
Els sistemes terrestres: atmosfera, hidrosfera i pedosfera.
Processos geològics externs i interns que afecten l’activitat humana.
Recursos minerals, energètics, hídrics i edàfics.
Riscos sísmics, volcànics, d’inundacions, inestabilitat de vessants i en
zones litorals entre d’altres.
Impactes: contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl.
Planificació i ordenació del territori.
Previsió i prevenció de riscos.
Optimització de l’ús de recursos i legislació ambiental.

2 CURS

ENGLISH FOR YOUR FUTURE
(matèria optativa de 2 hores)

L'optativa de llengua anglesa a 2n de batxillerat està pensada perquè els
alumnes ampliïn i aprofundeixin la seva competència lingüística en quatre
habilitats: comprensió i expressió escrites i comprensió i expressió orals a
nivell de B2 en el marc Europeu comú de referència per l'aprenentatge de
les llengües.
Els alumnes utilitzaran la llengua anglesa per treballar temes actuals
adequats als seus interessos amb l'objectiu de preparar-los per al seu futur
acadèmic (preparació per a l’obtenció de certificats de llengua anglesa
nivell B2, requisit indispensable per l'obtenció del títol de qualsevol grau
universitari).

2 CURS

A DRETA LLEI
(matèria optativa de 2 hores)

A dreta llei proposa un vol d’àliga pels diferents drets que regulen les
nostres vides: el dret Constitucional, el Civil, el Penal, l’Administratiu, el
Laboral i el de la UE o dret Comunitari.
Es pot defensar, sense tòrcer la llei, que el dret de manifestació empara el
fet d’impedir l’accés dels diputats al Parlament? I que el dret a la llibertat
d’expressió protegeix de les calúmnies i injúries si aquestes es profereixen
al Twiter? Pot un jutge prevaricar? Què és el blanqueig de capitals? Els
productes financers poden tenir clàusules abusives? Quina diferència hi ha
entre un delicte o una falta? Pot un empresari revisar el correu electrònic
dels seus treballadors? Es pot acomiadar un treballador per baixes
continuades? Tenen els mateixos drets les parelles de fet que els
matrimonis? Existeix un dret civil català? Si et cases, quin règim econòmic
t’agradaria que regís el teu matrimoni, la separació de béns o el règim de
guanys?

2 CURS

TRACTAMENT AUTOMÀTIC DE LA INFORMACIÓ
(matèria optativa de 2 hores)

En el món actual la informàtica està present en tots els àmbits de la vida
personal i professional: serveis, indústria, educació, cultura, etc. Però el
significat original de la paraula informàtica és l’estudi del tractament
automàtic de la informació. Això engloba des de la persona que porta els
seus comptes personals utilitzant un full de càlcul, fins a les recomanacions
de “què veure a continuació” que realitzen les plataformes de 
streaming
utilitzant 
Data Mining, passant per aplicacions empresarials que gestionen el
seu inventari utilitzant un llenguatge de programació.
En aquesta matèria estudiarem alguns exemples d’aquesta branca de la
informàtica.

2 CURS

BIOLOGIA I QUÍMICA EXPERIMENTAL
(matèria optativa de 2 hores)

L’objectiu de la matèria és familiaritzar-se amb el material, tècniques més
habituals i mètode de treball que es poden fer servir en un laboratori
d’institut.
Estudiarem de manera pràctica molts dels conceptes que feu servir, de
manera teòrica,en les matèries de biologia i química.
També resoldrem problemes de disseny d’experiments, dels que típicament
plantegen als exàmens de selectivitat, fent servir el mètode científic, i ho
farem realitzant l’experiment, proposant hipòtesis, posant-les a prova i
analitzant els resultats per tal de treure conclusions reals i entendre com es
generen les lleis, models i teories.
De cada una de les experiències, pràctiques científiques i experiments
d’investigació que realitzarem al llarg del curs, haureu de fer un informe
científic. Hi haurà espai per a la imaginació i la creativitat proposant hipòtesis
noves i dissenyant nous experiment per tal de posar-les a prova.

2 CURS

PSICOLOGIA
(matèria optativa de 2 hores)

En les albors del segle XXI, vivim un canvi històric, el desenvolupament de la societat e la
informació, marcada per quatre esdeveniments importants: la revolució de les noves
tecnologies de la informació, la globalització econòmica, una reorganització del temps i l’espai i
la inserció sociolaboral de les dones.
Avui dia observem canvis en les institucions modernes tradicionals (feina, família, educació,
parella, democràcia, societat civil, etc.) que repercuteixen en les condicions de vida de totes
les persones. Res roman en aquest món fluent, líquid i sense forma, com l’ha definit el
sociòleg Zygmunt Bauman.
La psicologia és una disciplina dedicada a ordenar i classificar els fenòmens psicològics i a
promoure el benestar personal. La psicologia no és una ciència unificada, en un camp
multidisciplinari compost per diferents perspectives teòriques i metodològiques. Els diferents
pressupòsits filosòfics que subjeuen a cada teoria (racionalisme, empirisme, constructivisme) i
diferents raons històriques i socials originen aquesta diversitat, però com afirma J. Mcnally “la
diversitat en psicologia significa vitalitat”.
Estudiarem tres dimensions a partir de les quals vertebrarem la psicologia:
a)La dimensió científica i social. La psicologia aborda temes que abasten la fisiologia del
cervell, fins a la socialització humana, des dels processos cognitius fins als problemes clínics.
Intentarem explicar i comprendre l’ésser humà, la seva vida i el seu món.
b)Dimensió individual. La psicologia té una dimensió humana i social, els objectius de la qual
són la salut psicològica, la qualitat de vida i el desenvolupament de les persones i els grups.
L’estudi de la psicologia ens hauria de servir per ser més assertius, per a establir amistats i
cooperar en la feina, per a expressar els sentiments i resoldre conflictes sense recórrer a
l’agressió, per a reconèixer els valors personals i sentir-nos membres d’un grup.
c) En aquest sentit sentit, la psicologia té el valor de “preparar-te per a la vida”, és a dir,
aprendre a viure en la incertesa per la manca d’autoritats infal.libles, a respectar el dret a ser
diferents, a assumir les teves responsabilitats de les teves decisions in accions, etc. En
definitiva, que cada persona aprengui què vol ser i descobreixi el tipus de món en el qual
desitja viure.

2 CURS

ESTADA A L’EMPRESA
(matèria optativa d’un total de 70 hores)

La matèria optativa d’estada a l’empresa s’adreça a aquells alumnes que
vulguin prendre contacte per primer cop amb el món laboral i que, en una
gran majoria, tinguin intenció de continuar el seu itinerari acadèmic.
En principi, aquell alumnat que triï l’estada a l’empresa, tindrà la intenció
de veure de prop activitats professionals relacionades amb aquella
modalitat en la qual està matriculat/ada, tot i que també li poden
interessar d’altres àmbits professionals.
L’objectiu serà, doncs, capacitar l’alumnat perquè pugui prendre contacte
amb el món del treball i que li sigui d’utilitat per adquirir informació
complementària a fi de continuar enfocant el propi projecte de futur
acadèmic i professional.
Aquesta matèria té una durada de 70 hores lectives, i es cursa en una
empresa privada o en una institució pública en horari no lectiu. L’alumne/a
té un tutor especialista en l’àmbit laboral específic, que el guiarà en el
coneixement del món laboral i de les dinàmiques més concretes d’aquest
món.

El servei d’orientació acadèmica de l’INS Bosc
de la Coma us atendrà de manera
individualitzada sempre que us convingui.

capdestudisbat@boscdelacoma.cat

972 267012

