
Centre d’Estudis
Jaume Balmes

I després del Batxillerat, què?
 Podràs accedir a la Universitat, al món laboral o 
 cursar Formació Professional.

 Al Balmes t’oferim els següents Cicles Formatius
 de Grau Superior:

  Ensenyament i animació socioesportiva.

  Sistemes de telecomunicació i informàtics.

  Assessoria d’imatge personal i corporativa.

  Màrqueting i publicitat.

BATXILLERAT

Centre d’Estudis Jaume Balmes
Travessia Industrial, 157
08907 L’Hospitalet de Llob.
Barcelona  |  +34 93 336 56 54
info@jaumebalmes.com

www.jaumebalmes.com

@cejaumebalmes
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El principal objectiu del Batxillerat consisteix a permetre l’especialització de l’alumne, en funció de les seves 
necessitats i interessos, per al futur i per a la seva incorporació a estudis posteriors (professionals o univer-
sitaris) o a la vida laboral.

Mitjançant aquests ensenyaments es proporciona a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual, coneixements 
i habilitats que li permetran exercir una ciutadania responsable, així com incorporar-se amb èxit i de forma 
activa al món laboral o universitari.

Al Balmes eduquem formant els estudiants segons els continguts curriculars de l’etapa, però atenent l’alum-
ne amb un tracte personal, a partir d’un seguiment tutorial i orientant-lo acadèmica i professionalment.

REQUISITS D’ACCÉS
Per accedir al batxillerat fa falta tenir algun dels títols següents:

 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) o equivalent homologat.
 • Tècnic (Grau Mitjà) o Tècnic superior (Grau Superior). En aquests casos es
    pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.

ESTRUCTURA I MODALITATS
El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en modalitats, amb 
matèries comunes, comunes d’opció, de modalitat, específiques i treball de recerca. A més, els alumnes 
tenen assignades sessions setmanals de tutoria. Tots els alumnes han de cursar les matèries comunes i 
tres matèries de modalitat.

En el nostre centre, oferim les modalitats de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. 

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)
Ciències per al món contemporani

ITINERARI 1: HUMANÍSTIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
Llatí I

MATÈRIES DE MODALITAT
Història del món contemporani
Literatura universal

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
2a llengua estrangera
Literatura castellana

Filosofia
Història de la filosofia
Història

Educació física
Tutoria
Treball de Recerca

ITINERARI 2: CIÈNCIES SOCIALS

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
Matemàtiques CC.SS. I

MATÈRIES DE MODALITAT
Història del món contemporani
Economia d’empresa I

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
2a llengua estrangera
Literatura castellana

ITINERARI 3: CIÈNCIES DE LA SALUT

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
Matemàtiques I

MATÈRIES DE MODALITAT
Química I
Biologia I

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Ciències de la Terra I
Física I

ITINERARI 4: CIENTÍFIC-TÈCNIC

MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ
Matemàtiques I

MATÈRIES DE MODALITAT
Física I
Tecnologia Industrial I

MATÈRIES ESPECÍFIQUES
Química I
Dibuix Tècnic I

ACTIVITATS I PROJECTES 

Setmana de la ciència: els estudiants viuen la ciència d’una manera diferent, tot gaudint i apre-
nent entre iguals a través de tallers, seminaris i experiments científics d’allò més originals.  

Jornades culturals: a través de tallers guiats per mestres i alumnes de diferents etapes, es dóna 
curs a la creació literària i artística, aprofitant també per fer tastets de les diferents opcions pro-
fessionals que el centre posa al seu abast.

Reforç de matèries: amb l’objectiu que l’alumne obtingui una bona preparació acadèmica i superi 
amb èxit les PAU, oferim reforç en les matèries que presenten majors dificultats, així com tècni-
ques d’estudi per a la millora del rendiment i assimilació de continguts.

Teatre extraescolar: els objectius principals d’aquest taller són potenciar la creativitat, augmen-
tar l’espontaneïtat, flexibilitat i autoconfiança dels alumnes, treballar el llenguatge corporal per 
a aprendre a expressar sentiments sense necessitat d’utilitzar el llenguatge oral, desenvolupar 
capacitats de autoexpressió i creació en si mateixos.

MATÈRIES COMUNES

Batxillerat Humanitats i Ciències Socials

Batxillerat Ciències i Tecnologia

Esports: els estudiants participen activament en esdeveniments esportius que celebrem a la nos-
tra escola, com són les Jornades Esportives i la Copa Colegial.

Xerrades d’orientació: afavorim el procés maduratiu de l’alumnat, a fi de capacitar-lo per a poste-
riors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i professional.

El nostre centre també disposa de:

- Servei de menjador amb cuina pròpia.

- Anglès de Cambridge amb exàmens oficials al propi centre.

- Servei de biblioteca.

- Noves tecnologies per a l’aprenentatge i Campus Balmes.


