
 

 
  

BATXILLERAT 

2023 - 2025 

Aprèn i conviu 



 

Estructura del Batxillerat a l’Escola Pia Caldes 

 

L’Escola Pia Caldes ofereix 2 modalitats de Batxillerat: 

 

-  Modalitat de Ciències i Tecnologia (amb 2 itineraris) 
 

• Ciències de la Salut 
• Tecnològic  

 

-  Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials (amb 2 itineraris) 
 

• Social 
• Humanitats 

 

 

El Batxillerat s’organitza en matèries: 

 

a) comunes 
b) de modalitat obligatòria 
c) de modalitat 
d) optatives anuals i trimestrals 

 

a) Les matèries comunes 
 
Les  matèries  comunes es  cursen sigui quina sigui la modalitat de Batxillerat escollida, i 
permeten a l’alumnat aprofundir en la seva formació general, augmentar la seva 
maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que 
tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu. 

 
Són les següents: 

MATÈRIES COMUNES CURS  

MATÈRIES 1r BATX 2n BATX  

Llengua catalana i literatura 2 2  

Llengua castellana i literatura 2 2  

Llengua estrangera 3 3  

Filosofia  2   

Educació Física 2   

Història de la filosofia  3  

Història  3  

Treball de recerca - -  

Tutoria 1 1  

 12 hores 14 hores  

    

 

   1 



 
 

 

a) Les  matèries de modalitat i optatives anuals i trimestrals 

Les matèries de modalitat estan vinculades a una modalitat del batxillerat i l'alumnat 

en pot triar algunes en funció del seu itinerari acadèmic.  tenen com a finalitat 

proporcionar una formació de caràcter específic que orientin en un àmbit de 

coneixement ampli, desenvolupin les competències que hi tenen més relació, preparin 

per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixin la inserció en un determinat camp 

laboral. 

Les matèries optatives trimestrals i anuals contribueixen a completar la formació de 

l'alumnat i la seva orientació acadèmica aprofundint en aspectes propis de la modalitat 

escollida o bé obrint nous camps de coneixement, de manera flexible i en funció dels 

seus interessos. 
 

En funció de la modalitat escollida, són les següents: 
 

MODALITAT CIÈNCIES DE LA SALUT 1r 2n 

 
Matemàtiques I i II (Modalitat obligatòria) 3 4 

Biologia I i II 3 4 

Física I i II 3 4 

Química I i II 3 4 

    MATÈRIES OPTATIVES ANUALS ( a escollir una matèria) 

Biomedicina  3  

Psicologia 3  

    MATÈRIES OPTATIVES DE TRIMESTRALS ( 1 per trimestre)  

Matemàtiques aplicades / Reptes Científics/ 3  

Creació Literària / Robòtica   

Ciutadania, Política i Dret / Iniciació al TR   

   
 

MODALITAT TECNOLOGIA  1r 2n 

 

Matemàtiques I i II(Modalitat obligatòria) 3 4 

Física I i II 3 4 

Dibuix Tècnic I i II 3 4 

Cal escollir una matèria a 1r batx  i una a 2n batx   

Química I i II 3 4 

Tecnologia i Enginyeria I i II 3 4 

Història de l’Art  4 

   

     MATÈRIES OPTATIVES ANUALS ( a escollir una matèria) 

Funcionament de l’empresa  3  

Programació 3  

    MATÈRIES OPTATIVES DE TRIMESTRALS ( 1 per trimestre)  

Matemàtiques aplicades / Reptes Científics/ 3  

Creació Literària / Robòtica   

Ciutadania, Política i Dret / Iniciació al TR   
 

 
 

   



 
 
 

MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS 1r 2n 

   

Matemàtiques aplicades I i II (Modalitat Obligatòria) 3 4 

Economia I 3  

Funcionament de l’empresa disseny, models i negoci  4 

Història del Món Contemporani 3  

Història de l’Art  4 

Cal escollir una matèria a 1r batx i una a 2n batx   

Literatura Universal 3  

Biologia I i II 3 4 

Geografia  4 

   

MATÈRIES OPTATIVES ANUALS ( a escollir una matèria)   

Comunicació Audiovisual   3  

Psicologia 3  

MATÈRIES OPTATIVES TRIMESTRALS ( 1 per trimestre)   

Matemàtiques aplicades / Reptes Científics 3  

Creació Literària / Robòtica   

Ciutadania, Política i Dret / Iniciació al TR   

 
  

 

MODALITAT D’HUMANITAT S 1r 2n 

 
Llatí I i II (Modalitat obligatòria) 3 4 

Economia I 3  

Funcionament de l’empresa disseny models negoci  4 

Literatura Universal 3  

Història del món contemporani 3  

Història de l’art  4 

Geografia  4 

    MATÈRIES OPTATIVES ANUALS ( a escollir una matèria) 

Comunicació Audiovisual  3  

Psicologia 3  

    MATÈRIES OPTATIVES DE TRIMESTRALS ( 1 per trimestre) 

Matemàtiques aplicades / Reptes Científics/ 3  

Creació Literària / Robòtica   

Ciutadania, Política i Dret / Iniciació al TR   
 
 



  

 

 

 

 

Total horari curricular 

 

 

 

  

 

PART COMUNA 

Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2   2 

Llengua estrangera 3 3 

Educació Física 2  

Filosofia  2  

Història de la filosofia  3 

Història   3 

Tutoria 1 1 

Treball de recerca
*

 
  

   

TOTAL 12 14 

PART DIVERSIFICADA 

Matèries de modalitat 12 16 

Matèries Optatives 6  

TOTAL ETAPA 30 30 

*
Sense assignació horària 

  

 
  

MATÈRIES 1r BATX 2n BATX 



Horari 

 

Opcionalitat:  

Reforç voluntari i gratuït 

 Dilluns: 15:30 a 17:30 h. Reforç Ciències (Matemàtiques, Física).  

 Dijous: 15:30 a 17:30 h. Reforç Llengües (Català i Castellà).  

Cambridge. Certificacions nivell d’anglès 

 Dimecres: 15:30 – 18:30 h. Preparació First (Nivell B2) Gratuït. 

 Dimarts: 15:30 – 17:00 h. Preparació Advanced. Quota. 

Aules d’estudi. 

 Tardes de dilluns a divendres. 

Organització 

 1r i 2n de batxillerat (possibilitat de 3 línies) 

 L’alumnat es distribueix per cognoms de l’A a la Z per les matèries 

comunes. 

 Es fan grups amb un màxim de 35 alumnes per aula (normativa Dep 

Educació).  En aquests moments no hi ha cap grup amb aquesta ràtio 

i subdividim grups de modalitat amb més de 30-32 alumnes per grup. 

 L’alumnat té altres agrupacions en funció de les modalitat que fa. 
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Tutoria personal i Equip Psicopedagògic 

 

 
Un dels objectius principals dins l’etapa del batxillerat és l’acompanyament en el creixement 
personal i l’orientació de l’alumnat. Ser present, tenir escolta activa, aconsellar, orientar, 
proposar són tasques de les persones que formem l’equip de batxillerat des de la tutoria 
personal, l’equip psicopedagògic i tot el professorat. 

 

Per tal de garantir un seguiment personalitzat de tots els alumnes que s’adapti a les necessitats 
de cada etapa educativa, el nostre equip de professors s’organitza per oferir un servei de tutoria 
personalitzada durant tot el curs. Aquest servei inclou diferents trobades amb la família al llarg 
del curs, així com una atenció personalitzada a l’alumne i la seva família sempre que sigui 
necessari. 

 

El tutor/a personal: 

 

▪ Acompanya l’alumnat durant dos anys. 

▪ Disposa d’un temps per trobar-se amb els seus alumnes, 3 vegades per trimestre. 

▪ El tutor personal es troba amb la família un mínim de dues vegades per any. 

▪ Amb aquestes mesures reduïm la ràtio alumnat/professorat i podem tenir més temps 
per aquesta atenció individual. Aquesta ràtio està entre els 16/18 alumnes per 
professor/a. 

 

Equip Psicopedagògic 

 

Des de l’Equip Psicopedagògic de l’Escola Pia de Caldes oferim un servei d’assessorament a tota 
la comunitat educativa per tal d’orientar els processos d’educació i aprenentatge de l’alumnat. 

La funció principal de l’equip és vetllar per l’atenció a la diversitat de l’alumnat i donar resposta a 
les seves necessitats educatives i/o emocionals, coordinant esforços i recursos amb l’equip 
educatiu, les famílies i els especialistes externs quan cal. 

 

També es passa unes proves a l'alumnat nou que entra a l'escola, tant a primer com a segon. 

 

Al llarg de tota l'etapa, realitzem xerrades sobre la possible orientació futura a través de l'eina 
UNPORTAL. 
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Idioma 
 

 
 

PREPARACIÓ PER AL FIRST CERTIFICATE 

 

Som centre examinador de Cambridge. 
 

L’Escola Pia de Caldes ofereix, en horari extraescolar, la possibilitat de preparar el seu alumnat de 

Batxillerat per a l’examen oficial del First  i de l’Advanced  Certificate de la Universitat de 

Cambridge. 

 

 Les classes es faran en horari extraescolar i tindran una durada d’un o dos cursos acadèmics 

segons el nivell. 

 
L’alumnat interessat haurà de passar una prova de nivell. 
 
Les classes extraescolars per a la preparació del First seran gratuïtes. La família sols pagarà les 
taxes d’examen i el material.  Dues faltes d’assistència no justificades implicarien l’exclusió del 
programa. 
 
 

PREPARACIÓ PER A L’ADVANCED CERTIFICATE 

 

L’escola ofereix també la preparació per al nivell ADVANCED de manera extraescolar. 
 

 

BATXILLERAT DUAL 

 

 

L’alumnat de batxillerat pot obtenir una doble titulació en batxillerat espanyol i nordamericà. 
Inicialment es recomana començar aquesta preparació a 2n o 3r d’ESO. Cal fer un total de 6 
crèdits treballant on-line amb una High School dels EUA. 
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Complements del currículum 

 

 
OLIMPÍADES ACADÈMIQUES ORGANITZADES PELS COL·LEGIS PROFESSIONALS 

 

Per millorar la preparació de l’alumnat curs participem amb alumnat voluntari a diferents 

olimpíades organitzades pels col·legis professionals i universitats: 

Olimpíades de Biologia, Olimpíades de Física, Olimpíades d’Economia, etc. 

L’alumnat que hi participa rep una preparació addicional i voluntària en horari extraescolar. 

 
LLIGUES DE DEBAT 

 

Per treballar la competència oral, el discurs, l’argumentació i el criteri, participem a les lligues de 

debat que organitza la universitat. També és una opció voluntària que presentem a l’alumnat. 

 

FORMACIÓ EN VOLUNTARIAT 
 

L’escola ofereix una formació en voluntariat per a l’alumnat de batxillerat. L’objectiu d’aquesta 

formació és donar eines a l’alumnat per poder actuar com a voluntari/a. 

L’entitat que fa la formació és Adhara. 
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Les proves PAU ( La selectivitat) 
 

 
 

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases: 
 
NOVA ESTRUCTURA DE LES PAU 
 

Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis: 
  
 

o Llengua catalana i Literatura 
o Llengua castellana i Literatura 
o Llengua estrangera 

o Història o Filosofia 
o Matèria comuna* d’opció: 

Llatí 

Matemàtiques 
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 

 

Fase específica 
 
Cada estudiant  pot examinar-se d’un màxim de 2 matèries de modalitat de batxillerat, diferents a 
l’examinada en la fase general. 
La fase específica és un complement de nota, i determina una nota admissió ponderada en funció 
dels estudis que es vulguin cursar. 
* Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica. 
 
PROPERS CANVIS A LES PAU 
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Qualificacions 
 
 

 
 
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. 
És condició indispensable tenir una nota superior a 4 punts en la qualificació de la fase general per 
superar les PAU. 
Nota d’accés. Es considera que un estudiant haurà superat la prova d’accés a la universitat si obté 
una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de 
batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general. 
Aquesta nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 
 
● Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada de 0 a 10 punts per separat. 
● Es considerarà superada i ponderarà cada matèria si s’obté una qualificació igual o superior 

a 5. 
● Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos 

acadèmics següents. 
 
El model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de la PAU i el procediment d’admissió: 

l’estudiant obté una nota d’admissió específica per cada títol de Grau i Universitat on sol·liciti ser 

admès. 

 
La nota d’admissió a un determinat estudi de Grau incorpora les qualificacions de les matèries de la 

fase específica ponderant-les segons el paràmetre de ponderació que correspongui (0,1 o 0,2), però 

cal que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu aquest 

títol de Grau. Es calcula amb la fórmula: 

 
Nota d’admissió = Nota d’accés (màxim 10 punts) + a · M1 + b · M2 (màxim 4 punts) 

 

“M1, M2” = dues  millors  qualificacions  de matèries  superades  a  la fase 

específica “a, b” = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase 

específica (0,1 o 0,2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Indicadors de resultats 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

79,39% 81,08% 

66,57% 

82,60% 83,67% 84,02% 84,39% 85,33% 86,15% 

92,15% 

79,86% 

87,72% 

98,25% 

81,82% 87,50% 88,00% 85,42% 88,71% 

98,00% 

92,42% 

98,55% 
94,59% 

96,72% 

91,94% 

Percentatge d'alumnes que aproven batxillerat  

Calalunya EP Caldes

73% 74% 72% 73% 74% 75% 74% 76% 

65% 
71% 71% 71% 

77% 
67% 

73% 
82% 

75% 81% 

94% 
88% 

81% 80% 
74% 

82% 

Percentatge d'alumnes que es presenten a les PAU 

Calalunya EP Caldes

91,05% 

92,33% 
91,63% 91,92% 

93,64% 
94,39% 

91,90% 

93,96% 

97,52% 

95,38% 

96,92% 97,00% 

97,73% 
97,30% 

100,00% 
100,00% 

97,22% 

96,00% 

100,00% 

98,28% 

100,00% 

96,61% 

97,78% 
100,00% 

Percentatge d'alumnes que aproven les PAU (juny) 

Calalunya EP Caldes
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   Serveis 

 

 
 
 
 Menjador Escolar. 
 
L’escola disposa de cuina pròpia i vetlla pel menjar ecològic i de proximitat. 
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Plataforma Educativa 
 
 

Les famílies i l’alumnat disposen d’una Plataforma Educativa a través d’una APP al mòbil, d’una 
tauleta o a través d’un entorn web a l’ordinador. 
 

 
 
La plataforma permet: 
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Acció Social 
 
 

 
Formació amb Voluntariat 
 
Projectes solidaris 
 
Col·laboració amb l’École Calassanz del barri de Sam Sam de Dakar a Senegal 
 
L’Escola Pia té un centre agermanat a Senegal, concretament al barri de Sam Sam de Dakar, la capital 
del país. Aquesta escola acull nens, nenes, i joves d’un barri perifèric de la ciutat amb moltes 
necessitats socionòmiques. 
 
El centre no disposa de cap subvenció de l’estat i funciona gràcies a aportacions externes. L’Escola 
Pia de Caldes col·labora des de fa molt anys amb l’Ecole Kalassanz gràcies a campanyes de 
sensibilització i recollida d’aportacions obtinbgudes d’ esmorzars i berenars solidaris, pedalades, 
concerts. etc. 
 
Col·laboració amb les Escuelitas de Tareas de Mèxic 
 
L’Escola Pia té a Mèxic algunes escoles ordinàries però també fa una assistència als nens i nenes quan 
finalitzen l’escola per poder fer els deures i ajudar-los en les seves tasques educatives. Aquesta tasca 
la realitzen les Escuelitas de Tareas. 
 
L’Escola Pia de Caldes subvenciona, anualment, una d’aquestes escuelitas amb una aportació 
econòmica que surt de la recollida de taps de plàstics pel seu reciclatge i per altres accions solidàries. 
 
 
Altres projectes de col·laboració 
 

 La Marató de TV3 

 La Gran Recapte 

 El Rebost Solidari de Caldes de Montbui. 

 Campanya de joguines de Creu Roja. 

 Voluntariat LÈCXIT. Lectura amb infants. 

 Voluntariat reforç de primària. 
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Altres informacions 
 

 
 
 

EL TREBALL DE RECERCA 
 

Tot l’alumnat ha de fer un treball de recerca. Aquest treball, que ha de contribuir decisivament a 

assolir la competència en recerca té una dedicació horària de 70 hores aproximadament i, de forma 

habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat. Aquest treball 

compta un 10% de la nota d’expedient del Batxillerat. 

 
Realitzar un treball de recerca comporta un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la 

investigació entorn d’un tema acotat amb uns objectius concrets. Així mateix, es contempla com 

un element particularment útil per determinar si l’estudiant ha après a treballar de forma 

autònoma en la recerca administrant  el temps   disponible, organitzant  tasques  complexes i 

aconseguint-ne  els  objectius. 

 
Al llarg del 1r curs, els nois i noies reben orientació i indicacions per part dels seus tutors relatives 

a la matèria del treball de recerca. Cada alumne té un tutor/a per a aquest treball que li farà el 

seguiment al llarg de tot el procés. 

 
Al 1r trimestre de 2n de batxillerat , els alumnes lliuren la memòria del treball de recerca i en fan la 

presentació oral davant del tribunal de professorat que l’avaluarà. 

 

Hi ha la possibilitat que l’alumnat tingui una tutoria complementària des de la universitat gràcies al 

programa ARGO, sempre i quan la facultat ho consideri. 

11 



Quotes 
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Més informació del batxillerat:  https://caldes.escolapia.cat/oferta-educativa/batxillerat/ 

 

Av. Josep Fontcuberta, 166 · 08140 Caldes de Montbui 

 e-mail: caldes@escolapia.cat  

web general: https://caldes.escolapia.cat  

Tel: 938  650 333 

Centre privat. 

https://caldes.escolapia.cat/oferta-educativa/batxillerat/
mailto:caldes@escolapia.cat
https://caldes.escolapia.cat/

