
A QUI S’ADREÇA?

Aquesta etapa s’adreça bàsicament als nois i noies 
entre 16 i 18 anys que han superat l’educació secundà-
ria obligatòria (ESO), tot i que és oberta a persones de 
qualsevol edat, sigui de forma presencial o a distància.

MODALITATS

El batxillerat és un cicle format per dos cursos que 
s’organitza en tres modalitats:

ARTS

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en 
els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, 
l’expressió i la creativitat; relacionats amb l’entorn del 
món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patro-
natge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts 
escèniques, la producció i gestió d’empreses del sector 
cultural o l’animació cultural i social.

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alum-
nes interessats 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 que 
s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a 
alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis 
lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions cultu-
rals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmi-
ques, la gestió i administració pública, la comunicació, 
les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres 
serveis d’oci.

CURRÍCULUM

Els estudis de batxillerat s’estructuren en:
 — Part comuna: les matèries comunes.
 — Part diversificada: la matèria comuna d’opció, les 
matèries de la modalitat escollida, les matèries espe-
cífiques i el treball de recerca.

 — Tutoria.

Part comuna
Les matèries comunes són:
•	 Llengua catalana i literatura I i II
•	 Llengua castellana i literatura I i II
•	 Llengua estrangera I i II
•	 Educació física
•	 Filosofia 
•	 Ciències per al món contemporani
•	 Història de la filosofia
•	 Història

c) Matèries específiques

•	Llengua i cultura occitanes
•	Història de la música i de

la dansa
•	Psicologia

•	Segona llengua estrangera I i II
•	Sociologia
•	Tècniques d’expressió grafico-

plàstica

•	Religió
•	Estada a l’empresa
•	Específica de centre
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Part diversificada
En la part diversificada, l’alumne ha de cursar tres o quatre matèries de modalitat, una d’elles, l’opció obligatòria. Si 
n’ha cursat només tres, per completar el currículum, l’alumne pot triar una matèria d’una altra modalitat o bé dues 
matèries específiques.

a) Matèria comuna d’opció (obligatòria)

MODALITAT DE BATXILLERAT MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ

Ciències i tecnologia •	Matemàtiques

Humanitats i ciències socials Humanitats •	Llatí

Ciències socials •	Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Arts •	Història i fonaments de les arts

ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGÍA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

•	Anàlisi musical I i II
•	Anatomia aplicada
•	Arts escèniques
•	Cultura audiovisual I i II
•	Dibuix artístic I i II
•	Dibuix tècnic I i II
•	Disseny
•	Història del món contemporani
•	Literatura catalana
•	Literatura castellana
•	Literatura universal
•	Llenguatge i pràctica musical
•	Volum

•	Biologia I i II
•	Física I i II
•	Química I i II
•	Dibuix tècnic I i II
•	Tecnologia industrial I i II
•	Electrotècnia
•	Ciències de la terra I i II

•	Grec I i II
•	Economia
•	Geografia
•	Història de l’art
•	Història del món contemporani
•	Literatura catalana
•	Literatura castellana
•	Literatura universal
•	Economia de l’empresa I i II

b) Matèries de modalitat



TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESO

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS - GRAUS

TÍTOL DE BATXILLERAT
MODALITATS DE BATXILLERAT

Títol de tècnic/a esportiu/iva 
de la modalitat que es vol cursar

Prova específica d’accés
per a cada especialitat

d’ensenyaments artístics
superiors (validesa d’un curs)

A música i dansa es valora
el títol professional

MúsicaDansaConservació
i restauració

Art dramàticDisseny

E N S E N Y A M E N T S  U N I V E R S I T A R I S  -  G R A U S

BRANQUES
DE CONEIXEMENT

Arts
i humanitats

Ciències
socials

i jurídiques

Ciències 
de la salut

Ciències Enginyeria
i arquitectura

PAU
(proves d’accés a la universitat)

Es pot fer (amb caràcter voluntari)
la part específica de les PAU
per millorar la nota d’accés

TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR

•	 Fase general. Obligatòria
(validesa indefinida)

•	 Fase específica. Opcional per millorar nota
(validesa durant els 2 cursos següents)

Prova específica d’accés. 
Accés directe amb
el batxillerat d’arts

HUMANITATS I
CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA ARTS

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU DE GRAU 
SUPERIOR (CFGS)

ARTS PLÀSTIQUES
I DISSENY

CICLE FORMATIU
DE GRAU SUPERIOR

(CFGS)
Prova de caràcter específic 

o acreditació dels
mèrits esportius

ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

GRAU SUPERIOR (GS)
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