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BATXILLERAT
I DESPRÉS DEL BATXILLERAT, QUÈ?

Es pot accedir a la Universitat, al món laboral o
cursar Formació Professional.

El Balmes ofereix els següents Cicles Formatius
de Grau Superior:

-Ensenyament i animació socioesportiva

-Sistemes de telecomunicació i informàtics

-Assesoria d'imatge personal i corporativa

-Màrqueting i publicitat



PER QUÈ FER BATXILLERAT?
El nou batxillerat promou la creació d'un itinerari personalitzat ajustat a les necessitats de l'alumnat, amb
la pretensió d'afavorir el projecte acadèmic personal de cada noi/a en funció dels seus interessos.
L'objectiu d'aquest és la incorporació a estudis posteriors (universitat o Cicles Formatius de Grau Superior).

La naturalesa competencial del nou batxillerat pretén afavorir la formació a partir de la maduresa
intel·lectual de l'alumne/a, dotant-lo d'esperit crític a partir de situacions d'aprenentatge reals, que li
permetran exercir una ciutadania responsable, així com incorporar-se amb èxit al món laboral o universitari. 
 

Al Balmes formem atenent la diversitat de l'alumnat i afavorint el tracte personal que necessiten els
nostres estudiants, adaptant-nos als objectius curriculars de l'etapa, a partir d'un seguiment tutorial per
part de tot el professorat i orientant-los acadèmica i professionalment. 

REQUISITS D'ACCÉS

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. Tots els alumnes han
de cursar les matèries comunes i tres matèries de modalitat. A més, els i les alumnes tenen assignades
sessions de tutoria de forma setmanal.

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

MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera (anglès)

Filosofia
Història de la filosofia
Història

Educació Física
Tutoria
Treball de Recerca

Graduat en Educació Secundària Obligatòria 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.

Per accedir al batxillerat cal estar en possessió d’algun dels títols següents:

MODALITAT

HUMANITATS

CIÈNCIES
SOCIALS

MATÈRIA
OBLIGADA DE

MODALITAT

MATÈRIA
MODALITAT 1

MATÈRIA
MODALITAT 2

OPTATIVA 1
ANUAL

CIÈNCIES I
TECNOLOGIA

Llengua i
cultura l lat ines

Matemàtiques
apl icades a  les

ciències  socials

Matemàtiques

Històr ia  del  món
contemporani

Biologia

Tecnologia
Industr ia l

Històr ia  del  món
contemporani

Economia

Literatura
universal

Economia

Literatura
universal

Geologia i
ciències

ambientals

Fís ica

Segona l lengua
estrangera
(Alemany)

Funcionament
de l 'empresa

Segona l lengua
estrangera
(Alemany)

Funcionament
de l 'empresa

Química

Dibiux tècnic

OPTATIVA 2
TRIMESTRAL

Programació -
Robòtica

OPTATIVA 3
TRIMESTRAL

Psicologia FOL
Comunicació
audiovisual i

creació literària

Comunicació
audiovisual i

creació literària
FOLPsicologiaBiomedicina

ACTIVITATS I PROJECTES

Setmana de la ciència: els estudiants viuen la ciència a
través de tallers, seminaris i experiments científics
d'allò més originals.

Jornades culturals: tallers guiats pel professorat i
l'alumnat, on es promou la creació literària i artística.

Teatre extraescolar: amb aquest taller
potenciem la creativitat, espontaneïtat,
flexibilitat i autoconfiança del l'alumnat,
treballant també el llenguatge corporal.

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

PER QUÈ AL BALMES?
L'ideari del Balmes es basa principalment en el respecte, la solidaritat, la cooperació, la tolerància i la
confiança. Tots aquests valors estan presents en cadascuna de les etapes del nostre centre i els
treballem continuament a l'aula.

Atenció
personalitzada.

Ajuda, repàs i
orientació.

Comunicació
permanent entre
escola i famílies.

Eines d'estudi i
orientació.

Tutories grupals,
seguiment individual i

amb la família.

Gabinet psicopedagògic: l’objectiu fonamental del gabinet psicopedagògic de l’escola és assessorar i
orientar alumnes, famílies i professorat, basant-nos  principalment en el respecte a la diversitat.
Considerem cabdal la relació i el treball conjunt amb les famílies per tal que els nostres alumnes
evolucionin emocionalment i acadèmicament de forma positiva.

Des de qualsevol itinerari es pot escollir:


