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Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Batxillerat d’Humanitats i Cències Socials

Batxibac (batxillerat francès-espanyol)

  Instal.lacions
6 Aules d'informàtica

2 Aules de dibuix 

6 Tallers (2 de tecnologia i 4 de cicles formatius) 

2 Laboratoris de fisíca, química i ciències naturals

Gimnàs i pista esportiva

Sala d’actes, Aula Magna, biblioteca i menjador

 El Batxillerat Científico-tecnològic respon a les 
demandes més directes de la societat, tant pel que fa a les 
clàssiques:  Medicina, Arquitectura, Enginyeria Industrial... 
com a les de futur:  Ciències Ambientals, Enginyeria de 
Materials... 

      Al Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 
treballem per ajudar l’alumnat a plantejar un conjunt 
coherent de problemes i a cercar solucions d’una manera 
comprensiva i crítica.*B

 Al Batxibac els alumnes poden optar per 
qualsevol de les modalitats que ofereix el nostre institut 
(Arts, Ciències i Tecnologia o Humanístic).

 

  Qui som?
Un Institut al centre de Barcelona, a tocar de l'Hospital de 
Sant Pau amb:

*Un nou projecte educatiu adreçat al barri i a la ciutat

*Professorat amb llarga experiència docent

*Instal·lacions de nova creació

*Metodologia compromesa amb les necessitats de 
l'alumnat

  On som?
   A tocar de l’hospital de Sant Pau

   Es pot arribar amb:

           Metro: Línies L5 i L4 

           Bus: Línies H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117 i 192



*Dues matèries específiques: llengua i literatura francesa i història de 

França

 Altres matèries impartides en francès

*Treball de recerca en francès

*Estada d’estudis o en una empresa a França

*Voluntariat en una entitat cultural o social de llengua francesa

 

Currículum
El batxillerat té matèries comunes i de modalitat . 

Les matèries comunes (3 hores setmanals),  són aquelles que han de 

cursar tots els alumnes de batxillerat (Llengua Catalana, Castellana i 

Anglesa, Filosofia, Història, Educació Física i Treball de Recerca).

Les matèries de modalitat (4 hores setmanals) del Batxillerat Científic -

Tecnològic són:

*Biologia I i II
 *Dibuix tècnic I i II

*Física I i II
*Matemàtiques I i II
*Química I i II
*Tecnologia industrial I i II: 

Les matèries de modalitat (4 hores setmanals) del Batxillerat 

d’Humanitats i Ciències Socials  són:

*Economia I i II 
*Geografia
*Història de l’art
*Història del món contemporani
*Llatí I i II                                     

Vies per triar (Humanitats i Ciències Socials) 

       Segons la tria de matèries de modalitat s'aconsegueix una 

formació enfocada a diverses vies:  

 Opció Humanitats   

Llatí ,  Història del món contemporani i Història de l’art.

Per fer estudis de filologies, història, dret, història de l’art, traducció i 

interpretació...

Opció Ciències Socials

  Llatí , Economia ,  Història del món contemporani,  Geografia,

 i Història de l’art i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Per fer estudis de filologia, història, traducció i interpretació, història 

Opció Ciències Socials II

   

 Història del món contemporani, Geografia i Història de l’art.

Per fer estudis de ciències polítiques, història,  dret, història de l’art...

Opcions Ciències Socials-Economia

    Història del món contemporani  i  Ec onomia I i II .

Per fer estudis d’economia i en general estudis enfocats al món 

econòmic i empressarial...

Batxibac

 El currículum mixt 

que estudien els nostres 

alumnes comporta:

*Continguts propis dels 

altres batxillerats: matèries 

comunes, de modalitat, 

optatives i Treball de 

Recerca
*1/3 de l’horari en francès.

Vies per triar (Ciències i Tecnologia) 

       Segons la tria de matèries de modalitat s'aconsegueix una 

formació enfocada a diverses vies:  

 Opcions Ciències de la Naturalesa i la Salut  

       Matemàtiques, Física, Química i Biologia..  

     CF de l’àmbit biosanitari i de la família química

     Graus de l’àmbit biosanitari i científic: infermeria, fisioteràpia, 

medicina, química, geologia, biologia, biotecnologia, INEF...

 Opcions Tecnologia

        Matemàtiques, Física, Tecnologia Industrial, Dibuix tècnic, 

Química.

CF de l’àmbit tècnic i de la famílies: mecanització, delineació, química, 

electrònica, informàtica...

Graus de l’àmbit tècnic i científic: enginyeries química, geològica, 

informàtica, telecomunicacions, industrial, electrònica, arquitectura...

de l’art, geografia...


