
2n DE BATXILLERAT

IES QUARTÓ DEL REI



QUÈ T’AGRADA FER?

QUÈ VULL ESTUDIAR?

SI NO TENS CLAR QUÈ VOLS ESTUDIAR, FES EL TEST D’ORIENTACIÓ…
https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

En aquestes webs, escrivint al buscador el grau que vols estudiar, et sortirà informació sobre quina és la millor opció de batxillerat que has 
d'escollir, així com la taula de ponderacions de les matèries (perquè puguis escollir les que et donen més punts).
Si en el buscador de la pàgina només escrius la paraula grau, et sortiran els diferents graus que hi ha, amb la informació corresponent 
(clicant a sobre la podreu veure). 

https://www.qestudio.cat/
https://www.educaweb.com/

Per informació relativa a:
¿Cómo se calcula la nota de admisión?
Parámetros de ponderación de las distintas universidades españolas
¿Qué son los parámetros de ponderación? ¿Cómo se establece la nota de corte de
una carrera?
Podeu visitar la web: educaweb

https://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/nota-admision-parametros-ponderacion/


OPTATIVA OBLIGATORIA (Una matèria entre:)
❏ Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
❏ Alemany
❏ Psicologia
❏ Fonaments d’administració i gestió
❏ Religió
❏ Modalitat no triada

ESQUEMA ITINENARI 2n BATXILLERAT

TRONCALS
                                                                                         

CIENTÍFIC
Obligatòries:
❏ Matemàtiques II

Dos matèria entre:
❏ Dibuix tècnic II o Química
❏ Biologia o Física

CIÈNCIES SOCIALS
Obligatòries:
❏ Matemàtiques CCSS II

Una matèria entre:
❏ Economia de l’empresa
❏ Grec II
❏ Història de l’art
❏ Geografia

Història d’Espanya  TutoriaHistòria de la Filosofia Anglès Llengua catalana Llengua castellana

MODALITAT
HUMANÍSTIC

Obligatòries:
❏ Llatí II

Una matèria entre:
❏ Economia de l’empresa
❏ Grec II
❏ Història de l’art
❏ Geografia

OPTATIVA OBLIGATORIA (Una matèria entre:)

❏ Tecnologia Industrial II
❏ Geologia
❏ Ciències de la terra
❏ Tecnologies de la informació i la comunicació(TIC)
❏ Alemany
❏ Psicologia
❏ Fonaments d’administració i gestió
❏ Religió
❏ Modalitat no triada

Una matèries de 
modalitat: 
Matemàtiques II, Llatí II, 
Física, Química, Dibuix 
tècnic II,  Biologia, 
Matemàtiques CCSS II, 
Economia de l’empresa, 
Grec II, Història de l’art, 
Geografia



HORARI 2n BATXILLERAT



MATÈRIES OBLIGATÒRIES:

LLENGUA CATALANA (3H.)

LLENGUA CASTELLANA (3H.)

ANGLÈS (3H.)

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (3H.)

HISTÒRIA D’ESPANYA (3H.)

TUTORIA (1H.)

SEGON DE BATXILLERAT



MODALITATS 2n BATXILLERAT

1. Ciències

2. Humanitats

3. Ciències Socials



MATÈRIES TRONCALS

Tres matèries en total

MATEMÀTIQUES II (4H.) Troncal obligatòria

TRIAR DOS TRONCALS D’OPCIÓ

S’ha de triar una matèria entre: 

QUÍMICA I DIBUIX II(4H.) 

I un altre entre:

BIOLOGIA I FÍSICA (4H.)

ITINERARI MODALITAT DE CIÈNCIES

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 

S’ha de triar una matèria en total de les següents 
opcions:

1. TECNOLOGIA INDUSTRIAL II (4H.)
2. GEOLOGIA (4H.)
3. CIÈNCIES DE LA TERRA (4H.)
4. TIC II (4H.)
5. ALEMANY II  (4H.)
6. PSICOLOGIA (4H.)
7. FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (4H.)
8. RELIGIÓ  (4H.)
9. UNA TRONCAL D’OPCIÓ NO TRIADA (4H.)



Matèries de continuïtat de 1r a 2n de Batxillerat



Matèries de continuïtat de 1r a 2n de Batxillerat



Matèries de continuïtat de 1r a 2n de Batxillerat
(Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del 

batxillerat a les Illes Balears)



MATÈRIES TRONCALS: 

Tres matèries en total

LLATÍ II (4H.) Troncal obligatòria

TRIAR DOS DE LES TRONCALS 
D’OPCIÓ:

ECONOMIA DE L’EMPRESA (4H.) 

GREC II (4H.)

GEOGRAFIA (4H.)

HISTÒRIA DE L’ART (4H.)

ITINERARI MODALITAT 
D’HUMANITATS

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 

S’ha de triar una matèria en total de les següents 
opcions:

1. TIC II (4H.)

2. ALEMANY II  (4H.)

3. PSICOLOGIA (4H.)

4. FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (4H.)

5. RELIGIÓ  (4H.)

6. UNA TRONCAL D’OPCIÓ NO TRIADA (4H.)



MATÈRIES TRONCALS: 

Tres matèries en total

MATEMÀTIQUES CCSS II (4H.) Troncal 
obligatòria

TRIAR DOS DE LES TRONCALS 
D’OPCIÓ:

ECONOMIA DE L’EMPRESA (4H.) 

GREC II (4H.)

GEOGRAFIA (4H.)

HISTÒRIA DE L’ART (4H.)

ITINERARI MODALITAT CIÈNCIES 
SOCIALS

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 

S’ha de triar una matèria en total de les següents 
opcions:

1. TIC II (4H.)

2. ALEMANY II  (4H.)

3. PSICOLOGIA (4H.)

4. FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ (4H.)

5. RELIGIÓ  (4H.)

6. UNA TRONCAL D’OPCIÓ NO TRIADA (4H.)



LA MATRICULACIÓ D’OPTATIVES ES FARÀ 
MITJANÇANT UN FORMULARI, QUE SERÀ 
VINCULANT, I QUE ES TROBARÀ AL 
CLASSROOM DE TUTORIA.

POSTERIORMENT S’HAURÀ DE FER LA 
MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT, SEGONS 
EL CALENDARI MARCAT PER 
ESCOLARITZACIÓ.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/


MATEMÀTIQUES II 

Les matemàtiques no són una col·lecció de sabers 
separats i inconnexos sinó que constitueixen un 
camp integrat de coneixements.

Inclou els blocs de processos, mètodes i actituds en 
matemàtiques, nombres i àlgebra, anàlisi, geometria 
i estadística i probabilitat.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES



FÍSICA

La física és una part fonamental de la cultura científica 
necessària per a la formació integral de les persones i 
es relaciona amb altres ciències que tenen a veure 
amb el coneixement de la natura. Dins l’àmbit social, 
per la seva influència en la tecnologia i en la indústria, 
intervé de forma crucial en la millora de les condicions 
de vida de la humanitat.

Els blocs d’estudi són l’’activitat científica, la interacció 
gravitatòria, la interacció electromagnètica, l’estudi 
dels fenòmens ondulatoris i la introducció a la física 
del segle XX.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES



QUÍMICA

L’estudi de la química contribueix a la compressió de multitud de transformacions que 
tenen lloc en l’entorn que ens envolta, aportant instruments per a la interpretació de 
situacions naturals de la vida quotidiana i també dels processos químics duits a terme 
per l’ésser humà, importants per a la millora de les nostres condicions de vida. També 
desenvolupa la capacitat d’entendre els fonaments de la recerca i del mètode científic. 

D’altra banda, permet analitzar els problemes derivats d’algunes males pràctiques 
relacionades amb residus químics que afecten el medi ambient i a la salut, i ajuden a 
prendre decisions sobre el món natural i els canvis que hi produeix l’activitat humana, 
contribuint a la promoció d’estils de vida saludables.

La química té aplicació en disciplines com la biologia, la bioquímica, la medicina, el medi 
ambient, la ciència de materials o l’alimentació i es troba, per tant, profundament 
relacionada amb elles. Per tot això, aquesta assignatura és una peça bàsica per a estudis 
posteriors de tipus científic o tècnic,

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES



DIBUIX TÈCNIC

La importància del dibuix és fonamental en les Enginyeries i 
l’Arquitectura. 

Entre les finalitats del dibuix tècnic figura de manera específica dotar 
l’estudiant de les competències necessàries per poder comunicar-se 
gràficament amb objectivitat en un món cada vegada més complex que 
requereix el disseny i la fabricació de productes que resolguin les 
necessitats presents i futures. 

Al llarg del segon curs, a més del bloc de geometria i dibuix tècnic i del de 
sistemes de representació, es tracta un bloc nou, denominat projecte, per 
integrar les destreses adquirides en l’etapa.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES



BIOLOGIA

La biologia del segon curs del batxillerat té com a objectiu fonamental afavorir i 
fomentar la formació científica dels alumnes, partint de la seva vocació per l’estudi de 
les ciències. Contribueix a consolidar el mètode científic com a eina habitual de feina, 
estimulant la curiositat dels alumnes i la seva capacitat de raonar, de plantejar 
hipòtesis i de dissenyar experiments, d’interpretar dades i de resoldre problemes, a fi 
que assoleixin les competències necessàries per seguir estudis posteriors.

Els reptes que contínuament afronten les ciències en general i els de la biologia en 
particular són el motor que fa que la recerca biològica continuï desenvolupant noves 
tècniques d’investigació en el camp de la biotecnologia o de l’enginyeria genètica, així 
com noves branques del coneixement com la genòmica o la biotecnologia, de manera 
que produeixen contínues transformacions en la societat i obren nous horitzons fruit 
de la col·laboració amb altres disciplines, cosa que permet el desenvolupament 
tecnològic actual.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES



MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

La matèria de matemàtiques de la modalitat d’humanitats i ciències 
socials ha de donar especial importància a la interrelació i a la seva 
utilitat amb altres àrees i disciplines de l’àmbit social i econòmic. En 
aquest context, han de tenir una presència relativa una forta abstracció 
simbòlica, el rigor sintàctic i l’exigència probatòria que defineixen el saber 
matemàtic. 

La matèria està distribuida entre Processos, mètodes i actituds en 
matemàtiques, Nombres i àlgebra,  Anàlisi i Estadística i probabilitat.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



LLATÍ

L’estudi de l’assignatura de llatí al batxillerat té com a principal finalitat 
l’estudi de la llengua i de la cultura llatines, els aspectes essencials de la 
qual s’han tractat ja a quart curs de l’educació secundària obligatòria, així 
com destacar-ne el caràcter d’origen i fonament de les llengües 
romàniques i de la cultura occidental.
Es tractarà:

● El llatí, origen de les llengües romàniques
● Sistema de la llengua llatina: elements bàsics
● Morfologia / Sintaxi
● Roma: història, cultura, art i civilització
● Literatura romana
● Textos
● Lèxic

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



ECONOMIA DE L’EMPRESA

L’activitat empresarial afecta la vida diària de tots els ciutadans. Les empreses són una part molt 
important de l’economia, ja que influeixen d’una manera directa en el nivell de vida de la societat i en 
la naturalesa i el nombre de llocs de feina.

Els dos primers blosc consideren l’empresa des d’un punt de vista global i relacionat amb la seva 
funció social. S’analitza la intervenció de l’empresa en la societat com a generadora de riquesa, però 
també s’atén la responsabilitat social i el creixement de les empreses multinacionals i el paper de 
les petites i mitjanes empreses com a generadores d’ocupació. Els cinc blocs restants fan referència 
a les diferents àrees funcionals de l’empresa. D’aquesta manera, el tercer i el quart bloc tracten de 
l’organització de l’empresa, els aspectes relatius a la direcció, la planificació i la presa de decisions, 
incloent-hi la gestió del factor humà. També es considera l’organització de la producció i la seva 
rendibilitat. El cinquè i el sisè bloc presenten la gestió de la informació que l’empresa genera, tant en 
el sentit comercial com en l’empresarial, derivat de les obligacions comptables i fiscals de 
l’empresa. El darrer bloc introdueix la valoració dels projectes d’inversió i el seu finançament.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALSMATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



GREC II

Juntament amb el llatí i la cultura clàssica, constitueix un autèntic patrimoni material i 
espiritual de la civilització occidental. Conèixer els pilars de la nostra civilització ens 
permet entendre millor el món en què vivim d’una manera com no poden fer-ho altres 
disciplines.

La llengua grega, doncs, és el vehicle necessari per arribar al coneixement de 
l’herència clàssica. Però el grec és també, i sobretot, una eina molt poderosa per 
arribar a comprendre i dominar la llengua pròpia, tant perquè proporciona un 
coneixement més ric del significat de tantíssimes paraules que hem heretat dels 
grecs o que hem creat a partir del seu idioma, com perquè la seva riquesa sintàctica i 
semàntica dóna als alumnes models i recursos per poder expressar-se en la llengua 
pròpia d’una manera més correcta i més rica.

Els blocs són: Llengua grega, Sistema de llengua grega: elements bàsics, Morfologia, 
Sintaxi, Grècia: història, cultura, art i civilització, Literatura i Textos.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALSMATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



GEOGRAFIA

La geografia té com a finalitat estudiar i analitzar l’organització de l’espai, els paisatges i 
les activitats que es desenvolupen sobre el territori, entès com el conjunt de relacions 
entre el mateix territori i la societat que hi actua. Per aconseguir-ho, la geografia del 
batxillerat, que inclou un vast i rellevant camp de coneixements, ha de transmetre les 
capacitats i els procediments que permetin, de manera detinguda i detallada, estudiar 
aquesta realitat espacial de cada vegada més complexa, heterogènia i mòbil en el marc 
d’un món globalitzat i percebut progressivament com a més unitari, però també molt 
fragmentat i divers. Mitjançant l’estudi d’aquesta assignatura, l’alumne pot adquirir una 
visió global, més analítica i d’abast molt més ampli dels fets i els processos geogràfics.

Els blocs són: La geografia i l’estudi de l’espai geogràfic, El relleu espanyol: diversitat 
geomorfològica, La diversitat climàtica i la vegetació, La hidrografia, Els paisatges 
naturals i les relacions natura-societat, La població espanyola,. L’espai rural i les activitats 
del sector primari,. Les fonts d’energia i l’espai industrial, El sector de serveis, L’espai 
urbà, Formes d’organització territorial, Espanya a Europa i al món.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALSMATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



HISTÒRIA DE L’ART

L’assignatura d’història de l’art del segon curs del batxillerat té per objecte 
comprendre l’obra d’art com a manifestació de la creativitat humana al llarg de la 
història a partir de l’aprenentatge dels elements bàsics del llenguatge artístic i dels 
caràcters essencials de cadascuna de les arts visuals. El coneixement dels 
exemples més rellevants de l’art universal constitueix una formació bàsica de 
caràcter humanístic que ajudarà l’estudiant del batxillerat a interpretar i valorar els 
fenòmens artístics com a fets representatius de l’home de cada temps i lloc i a 
relacionar-los amb els esdeveniments històrics, socials i culturals i amb els diferents 
àmbits geogràfics en els quals es varen crear les obres. 

Els blocs són: Arrels de l’art europeu: el llegat de l’art clàssic, Naixement de la 
tradició artística occidental: l’art medieval,  Desenvolupament i evolució de l’art 
europeu al món modern, El segle XIX: l’art d’un món en transformació,  La ruptura de 
la tradició: l’art a la primera meitat del segle XX, La universalització de l’art des de la 
segona meitat del segle XX.

MATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALSMATÈRIES TRONCALS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS I D’HUMANITATS



TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Tradicionalment, la tecnologia s’ha entès com el conjunt de coneixements 
científics i tècnics interrelacionats que donaven resposta a les necessitats 
col·lectives i individuals de les persones. La matèria ens mostra com els 
objectes tecnològics sorgeixen de les necessitats humanes i ens permeten 
resoldre problemes, la qual cosa duu implícit el caràcter d’immediatesa i 
innovació.

Els blocs tracten: Materials, Principis de màquines, Sistemes automàtics, 
Circuits i sistemes lògics, Control i programació de sistemes automàtics.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

La matèria de tecnologies de la informació i la comunicació prepara els 
alumnes per espavilar-se en un marc adaptatiu; més enllà d’una simple 
alfabetització digital centrada en l’ús d’eines que quedaran obsoletes en un 
curt termini de temps, és necessari dotar dels coneixements, destreses i 
aptituds per facilitar un aprenentatge permanent al llarg de la vida, de 
manera que els alumnes puguin adaptar-se amb versatilitat a les demandes 
que sorgeixin en el camp de les TIC. 

Els blocs tracten: Programació, Publicació i difusió de continguts, Seguretat.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



GEOLOGIA

L’assignatura de geologia del segon curs del batxillerat pretén ampliar i consolidar els 
coneixements geològics i les competències que s’han anat adquirint i treballant a l’educació 
secundària obligatòria i a l’assignatura de biologia i geologia del primer curs del batxillerat, a 
més d’aprofundir en aquests coneixements. Actualment, el coneixement geològic és molt 
ampli i està compartimentat en especialitats molt útils per al desenvolupament social actual. 
Aquesta matèria contribueix a fer que l’estudiant formalitzi i sistematitzi la construcció de 
conceptes a través de la recerca de les relacions que s’estableixen entre aquests i, molt 
especialment, fent-ne un ús pràctic. Això li permetrà conèixer i comprendre el funcionament de 
la Terra i els esdeveniments i els processos geològics que s’esdevenen, amb la finalitat d’evitar 
riscs o, almenys, minimitzar-ne les conseqüències.

Els blocs són: Estudi del planeta Terra, Minerals: els components de les roques, Roques ígnies, 
sedimentàries i metamòrfiques, La tectònica de plaques: una teoria global, Processos 
geològics externs, Temps geològic i geologia històrica, Riscs geològics, Recursos minerals i 
energètics i aigües subterrànies, Geologia d’Espanya, Geologia de camp.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



CIÈNCIES DE LA TERRA

La matèria de ciències de la Terra i el medi ambient té com a eix principal l’ús 
que feim els humans dels recursos que ens ofereix el nostre planeta, un planeta 
finit que “utilitzam” com si fos il·limitat. La humanitat s’enfronta a importants 
reptes al segle XXI, com ara la recerca de fonts alternatives d’energia, 
l’abastament de matèries primeres, la disponibilitat d’aigua, els impactes 
ambientals, l’escalfament global del planeta, l’alteració de la capa d’ozó i la 
pèrdua de biodiversitat i els factors que hi incideixen.

Els blocs són: Medi ambient i fonts d’informació ambiental, Les capes fluides 
de la Terra i la seva dinàmica, Contaminació atmosfèrica, Contaminació de 
l’aigua, La geosfera i els riscs geològics, Circulació de matèria i energia a la 
biosfera i Gestió ambiental i desenvolupament sostenible.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



ALEMANY

Dins una comunitat bilingüe com les Illes Balears que forma part d’una 
Europa multilingüe i multicultural, l’aprenentatge d’una segona llengua 
estrangera des d’una edat primerenca resulta essencial per a fer passes cap 
al plurilingüisme. Aquest ha de permetre als alumnes del batxillerat establir 
ponts de comunicació amb altres membres d’Europa i d’arreu del món, així 
com també realitzar l’intercanvi cultural que contribueixi a minvar els recels, 
prejudicis i discriminació fruit del desconeixement dels seus pobles. El 
plurilingüisme europeu ha de servir també per agilitzar la fluïdesa de les 
relacions comercials i la cooperació econòmica que necessàriament es 
tradueix en un augment de les seves possibilitats laborals.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



FONAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

La finalitat d’aquesta matèria és que l’alumne adquireixi una visió general dels 
aspectes pràctics del procés de creació i administració d’una empresa, a fi que pugui 
comprendre el funcionament de les organitzacions empresarials, en concret de les 
que afecten les Illes Balears, i veure com es relacionen amb l’entorn i que sigui 
conscient de la importància de l’ètica empresarial i de la responsabilitat social que 
comporta. 

Els blocs són: Innovació empresarial. La idea de negoci: el projecte d’empresa, 
L’organització interna de l’empresa: forma jurídica i recursos, Documentació i tràmits 
per posar en marxa l’empresa, El pla d’aprovisionament, Gestió comercial i de 
màrqueting a l’empresa, “Gestió dels recursos humans, Gestió de la comptabilitat de 
l’empresa, Gestió de les necessitats d’inversió i finançament. Viabilitat de l’empresa i 
Exposició pública del desenvolupament de la idea de negoci.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



PSICOLOGIA

La psicologia, com a branca del saber, té com a objectius bàsics l’autoconeixement i la 
comprensió de la pròpia individualitat, així com de les conductes i relacions entre els 
individus, coneixements que ajudaran els alumnes del segon curs del batxillerat a 
madurar com a éssers humans, a entendre la conducta de les persones amb qui 
conviuen i a desenvolupar estratègies per resoldre les qüestions que poden aparèixer 
en la seva vida personal i laboral. En aquest sentit, la matèria de psicologia s’orienta 
cap als interessos i les curiositats d’aquesta fase del desenvolupament humà en què 
estan immersos els alumnes i en què la curiositat per les qüestions psicològiques, 
unida al desenvolupament de les seves capacitats cognoscitives, els permetrà 
comprendre més profundament els fenòmens humans des de les bases humanístiques 
i científiques. Per això, aquesta assignatura s’adreça als alumnes interessats per la 
recerca i la comprensió de la conducta humana i els processos mentals subjacents. 

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



RELIGIÓ CATÒLICA

L’ensenyament de la religió catòlica ajuda a il·luminar la història personal i 
social, a respectar i interpretar el conjunt de valors i significats presents en 
la realitat, oferint claus d’interpretació que donen sentit a allò que fem.

Els blocs són: antropologia cristiana, doctrina social de l’església, relació 
entre la raó, la ciència i la fe, l’església generadora de cultura al llarg de la 
història.

MATÈRIES OPTATIVES ITINERARI DE CIÈNCIES



AMPLIACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ DE 
LES MATÈRIES

WEB CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

https://intranet.caib.es/sites/curriculums/ca/batxillerat/


LA MATRICULACIÓ 
D’OPTATIVES

LA MATRICULACIÓ D’OPTATIVES ES FARÀ 
MITJANÇANT UN FORMULARI, QUE SERÀ 
VINCULANT, I QUE ES TROBARÀ AL 
CLASSROOM DE TUTORIA.

POSTERIORMENT S’HAURÀ DE FER LA 
MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT, SEGONS 
EL CALENDARI MARCAT PER 
ESCOLARITZACIÓ.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/


CÀLCUL DE 
LA NOTA 

DE 
SELECTIVITAT

La nota de Selectivitat per accedir a 
les universitats es calcula com una 
mitjana ponderada on es té en 
compte les notes
- dels dos cursos de batxillerat
- dels exàmens de les proves 

PBAU.



Càlcul de les notes

- Nota de batxillerat: 

Mitjana aritmètica de les notes dels dos cursos.

- Prova EBAU:

Es divideix en dos parts:
- Bloc d’accés (obligatori)
- Bloc d’admissió (voluntari)



BLOC D’ACCÉS

El bloc d’accés és obligatori per obtenir la nota d’accés a la Universitat.

Consta de les matèries troncals següents:

- Història de Espanya
- Llengua castellana i Literatura II
- Llengua catalana i Literatura II
- Primera llengua estrangera: Anglès
- Materia de modalitat cursada:

- Matemàtiques II (itinerari Ciències)
- Llatí II (itinerari Humanitats)
- Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (itinerari Ciències Socials)



BLOC D’ADMISSIÓ

El bloc d’admissió és voluntari i té per objecte l’avaluació dels coneixements i la capacitat de 
raonament en uns àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis que es pretenen 
cursar.

Els alumnes es poden examinar de fins a 3 matèries  d’opció del bloc d’assignatures troncals. 

Es qualifiquen per separat.

Cada matèria superada (puntuació major o igual a 5) pot servir per calcular la nota d’admissió si 
aquesta matèria pondera en el grau.

Aquests matèries ponderen 0’1 o 0’2 depenent del grau que es vol estudiar. Cal saber la 
ponderació que donen en cada grau.

Es prenen les dues notes més altes per la ponderació.



BLOC D’ADMISSIÓ

El bloc d’admissió consta de les 
següents matèries:

- Alemanys II
- Arts Escèniques
- Biologia
- Cultura Audiovisual II
- Dibuix Tècnic II
- Disseny
- Economia de l’Empresa
- Física
- Fonaments de l’Art **
- Francés II

- Geografia
- Geologia
- Grec II
- Història de l’Art
- Història de la Filosofia
- Llatí II **
- Matemàtiques II **
- Matemàtiques Aplicades a les Ciències 

Socials II **
- Química

** La matèria de modalitat matriculada en el 
bloc d’accés ja es considera per a l’admissió i 
no es pot matricular en el bloc d’admissió en la 
mateixa convocatòria.



MATÈRIES DE LA FASE VOLUNTÀRIA DE LA SELECTIVITAT



CÀLCUL DE LA NOTA FINAL

NOTA D’ACCÉS :  0’6 x BATXILLERAT   +    0’4 x FASE GENERAL

Si s’ha optat a la fase d’admissió es trien les dues notes amb major puntuació, N1 i N2 i els 
coeficients que ponderen per el grau C1 i C2:

NOTA D’ADMISSIÓ: NOTA D’ACCÉS  +  C1 x N1  +  C2 x N2



EXEMPLE

NOTA DE BATXILLERAT:  

- 1r de Batxillerat: 7
- 2n de Batxillerat: 7’5

Mitjana: (7 + 7’5) /2 = 7’25

BLOC D’ACCÉS:

- Història d’Espanya: 8
- Llengua Castellana: 7’5
- Llengua Catalana: 7
- Anglès: 6’5
- Llatí: 6

Mitjana (8 + 7’5 + 7 + 6’5 + 6) /5 =  35 /5= 7

NOTA D’ACCÈS:

0’6 x Nota Batxillerat  +  0’4 x Bloc d’accès  =  0’6 x 7’25  +  7 x 0’4  =  7’15



EXEMPLE

Si només s’ha fet el bloc d’accés la nota és l’anterior. Si també s’ha fet el bloc d’admissió cal 
mirar els coeficients de ponderació del grau que es vol fer:

- Geografia: 8’5
- Grec II: 7
- Alemany: 8
- Llatí II: 6

Les dues notes més altes són Geografia i Alemany. I els coeficients de ponderació són 0’2. 

Nota selectivitat: 7’25  +  8’5 x 0’2  +  8 x 0’2  =  7’25 + 1’7 + 1’6  = 10’55



MATÈRIES DE LA FASE VOLUNTÀRIA DE LA SELECTIVITAT

❖ ÉS UN FASE OPCIONAL PER SUMAR PUNTS PER 

AUMENTAR LA NOTA FINAL EN LA PROVA, SI LA NOTA 

DE LA MATÈRIA DE MODALITAT ÉS SUPERIOR A 5 .

❖ SI ET PRESENTES A LA FASE VOLUNTÀRIA, LA NOTA 

MÀXIMA POSSIBLE POT SER UN 14.

❖ CADA UNIVERSITAT INDICA UN PARÀMETRE DE 

PONDERACIÓ (0,1 O 0,2) QUE MULTIPLICA LA NOTA DE 

L'EXAMEN DE LA NOTA VOLUNTÀRIA.

❖ NOMÉS PUNTUEN LES 2 MATÈRIES AMB MAJOR NOTA.

❖ S’HA DE MIRAR EN LES TAULES DE PONDERACIÓ DE 

CADA UNIVERSITAT PER SABER QUINES MATÈRIES 

PONDEREN 0,1 O 0,2.

❖ LA NOTA CADUCA ALS DOS ANYS.

NOTA D'ADMISSIÓ= NOTA D'ACCÉS + a*M1 + b*M2 

M1, M2 : DUES MATÈRIES SUPERADES EN LA 
FASE VOLUNTÀRIA QUE PROPORCIONIN MILLOR 
NOTA D'ADMISSIÓ
a, b: PARÀMETRES DE PONDERACIÓ DE LES 
MATÈRIES DE LA FASE ESPECÍFICA (0,1 O 0,2)

https://www.educaweb.com/

https://www.educaweb.com/


EXEMPLE CÀLCUL DE LA NOTA

SI VOLS ESTUDIAR UN GRAU EN UNA UNIVERSITAT PÚBLICA ON HI HA UN NOMBRE 
LIMITAT DE PLACES DISPONIBLES, DEURIES SENS DUBTE FER LA FASE VOLUNTÀRIA. 
FINS I TOT SI TENS MOLT BONES NOTES. 
IMAGINA QUE TENS UN 9 EN BATXILLERAT. TREUS TAMBÉ UN 9 EN LA FASE 
OBLIGATÒRIA. LA TEVA NOTA D'ACCÉS SERIA UN 9. 

(0,6* 9) + (0,4* 9) = 9,0 

ARA IMAGINA A ALGÚ QUE TÉ UN 6,50 EN BATXILLERAT, OBTÉ UN 6,500 EN LA FASE 
OBLIGATÒRIA, I DESPRÉS FA LA FASE VOLUNTÀRIA I OBTÉ 6,50 I 6,50 EN DUES 
MATÈRIES QUE PONDEREN 0,2. 

LLAVORS, LA SEVA NOTA D'ADMISSIÓ SERIA 9,100. (0,6 * 6,5) + (0,4 * 6,5) + (0,2 * 6,5) + 
(0,2 * 6,5) = 9,1 ENTRARIA ABANS QUE TU, ELL AMB EL SEU 6,50 I TU AMB EL TEU 9,00 EN 
BATXILLERAT! NO T'ARRISQUIS.



ENLLAÇOS A ALGUNS 
PARÀMETRES DE 

PONDERACIÓ
(són exemples, a més, cada 

universitat té els seus, per tant, 
falten molts)

Observació: els paràmetres 
són només orientatius, els 
definitius s’han de mirar a la 
web de cada universitat, ja 
que els que us mostrem 
poden estar desactualitzat

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

UNIVERSITATS DE CATALUNYA

UNIVERSITATS D’ESPANYA

Educaweb

Estudia en España

https://estudis.uib.es/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/parametres/
https://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
https://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/nota-admision-parametros-ponderacion/
https://www.estudia-en-espana.com/sin-categoria/ponderaciones/

