
BATXILLERAT 
a l’INS Baix Camp



Objectius estratègics del centreObjectius estratègics del centre

Millorar els 
resultats 

educatius de 
l’alumnat

Millorar els 
resultats 

educatius de 
l’alumnat

Fomentar la 
participació 

famílies-alumnat

Fomentar la 
participació 

famílies-alumnat

Treballar la 
competència 

digital

Treballar la 
competència 

digital

Sistema de 
qualitat i 

excel·lència 
educativa

Sistema de 
qualitat i 

excel·lència 
educativa



Projecte educatiu (I)Projecte educatiu (I)

Doble 
titulació: 

BATXIBAC

Centre 
examinador 
Cambridge 

English
Erasmus + 
i Intercanvis 
lingüístics

Certificacions 
oficials

Microsoft, 
Linux...



Projecte educatiu (II)Projecte educatiu (II)

Cohesió social 
com a aposta 

de centre

Participació en 
premis, concursos, 
jornades i trobades 
que promocionen 

l’esforç i 
l’excel·lència Educació en 

valors socials 
fomentant les 

actituds 
solidàries

Olimpíades de Biologia, Olimpíades de Geologia, Concurs cultura Clàssica Odissea, 

Fòrum TRICS, The Fonix, Olimpíades de Física i Química, Programa Talent Jove URV,

 Pràctiques laboratori URV....



RecursosRecursos (I) (I)

Seguiment 
individualitzat 

/ Equip de 
coaching 
educatiu

Aliances amb 
la Universitat

Pla Acció 
Tutorial 

(enfocat al 
Treball de 
Recerca) 

Orientació 
pedagògica, 
vocacional i 
professional

Auxiliars 
nadius de 
llengües 

estrangeres

Grups reduïts 
(desdoblament 

Castellà i 
Català)

Desdoblament 
competència 

oral en llengua 
anglesa i grup 
d’excel·lència

Treballs de 
Recerca 

tutoritzats per 
professorat 
especialitzat

Desdoblaments 
en totes les 
matèries de 
modalitats



Recursos (II)Recursos (II)

Laboratoris 
equipats amb 

les últimes 
tecnologies

Aules 
digitalitzades

Web del 
centre i 

xarxes socials

Aules virtuals. 
Moodle

Biblioteca 
informatitzada Horari 

adaptat a 
l’alumnat 

ensenyaments 
professionals  

música i 
dansa



BATXILLERAT

Preinscripció: del 16 al 24 de maig 2017

Matrícula: 1ª setmana de juliol 2017

BATXIBAC

Preinscripció: del 2 al 4 de maig 2017

Matrícula: 1ª setmana de juliol 2017

Calendari de preinscripció i Calendari de preinscripció i 
matrículamatrícula



MODALITAT: CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 ITINERARI: CIENTÍFIC 

 ITINERARI: TECNOLÒGIC 

 ITINERARI: CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MODALITAT:HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS
 ITINERARI:  HUMANÍSTIC

 ITINERARI: CIÈNCIES SOCIALS

 ITINERARI : HUMANÍSTIC-CIÈNCIES SOCIALS

BATXIBAC

Modalitats del BatxilleratModalitats del Batxillerat



Currículum comú: 30 crèdits



Modalitat: Modalitat: 
Ciències i TecnologiaCiències i Tecnologia

Itinerari: TECNOLÒGIC

1r BATX1r BATX

Matemàtiques IMatemàtiques I Física IFísica I

☐☐Dibuix Tècnic IDibuix Tècnic I

☐☐Química IQuímica I
Tecnologia Industrial ITecnologia Industrial I

2n BATX2n BATX

Matemàtiques IIMatemàtiques II Física IIFísica II

☐☐ElectronècniaElectronècnia

☐☐Química IIQuímica II

☐☐Dibuix Tècnic IIDibuix Tècnic II
Tecnologia Industrial IITecnologia Industrial II



Modalitat: 
Ciències i Tecnologia

Itinerari: CIENTÍFIC

1r BATX1r BATX

Matemàtiques IMatemàtiques I Ciències de la TerraCiències de la Terra

Química IQuímica I Biologia IBiologia I

2n BATX2n BATX

Matemàtiques IIMatemàtiques II Ciències de la Terra IICiències de la Terra II

Química IIQuímica II Biologia IIBiologia II



Modalitat: 
Ciències i Tecnologia

Itinerari: CIENTÌFIC TECNOLÒGIC

1r BATX1r BATX

Matemàtiques IMatemàtiques I Física IFísica I

Química IQuímica I Biologia IBiologia I

2n BATX2n BATX

Matemàtiques IIMatemàtiques II Física IIFísica II

Química IIQuímica II Biologia IIBiologia II



Modalitat: 
Humanitats i Ciències Socials

Itinerari: HUMANITATS

1r BATX

Llatí I Grec I

Història Món Contemporani 
☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX

Llatí II Grec II

☐Història de l’Art

☐Lit. Castellana
☐Geografia
☐Lit. Catalana



Modalitat: 
Humanitats i Ciències Socials

Itinerari: CIÈNCIES SOCIALS

1r BATX

Matemàtiques aplicades CS I Economia i Organització I

Història Món Contemporani 
☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX

Matemàtiques aplicades CS II Economia i Organització II

☐Història de l’Art

☐Lit. Castellana

☐Geografia

☐Lit. Catalana



Modalitat: 
Humanitats i Ciències Socials

Itinerari: CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS

1r BATX

Matemàtiques aplicades CS I Llatí I

Història Món Contemporani 
☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX

Matemàtiques aplicades CS II Llatí II

☐Història de l’Art

☐Lit. Castellana

☐Geografia

☐Lit. Catalana



Projecte 30+2Projecte 30+2



Modalitat: 
Batxibac

a) El currículum propi al batxillerat català (60 h.)

+

b) 1/3 del currículum en francès, sense que suposi increment 
lectiu (20 h.)

+

c) Itinerari personalitzat segons estudi d’orientació acadèmica
 



Disseny propi de l’INS Baix 
Camp

Matèries obligatòries en francès:
-Llengua Francesa i literatura francesa: 6 hores

-Història d’Espanya i França: 4 hores

-Disseny del Nostre Centre: 11 hores

Proposta del nostre Centre per al Batxibac 2017-2019
- Llengua Francesa: 6 hores 

- Història d’Espanya i França: 4 hores. 

- Optativa de Literatura francesa i Cultura francesa: 4 hores

- Tutoria: 2 hores.

- Estada a l’empresa (a l’estranger o empresa francòfona): 

  Una estada de 70 hores equival a 2 hores, i una de 140 a 4 hores. 

- Treball de recerca en francès (2 hores)

- Intercanvi d’una setmana amb un centre educatiu a França (1 hora)



Itineraris Batxibac
Ciències i Tecnologia

1r BATX

Matemàtiques I Física I

☐Dibuix Tècnic I

☐Química I

Tecnologia Industrial I
o
Història França / Literatura Francesa I

2n BATX

Matemàtiques II Física II

☐Dibuix Tècnic I

☐Química II
Tecnologia Industrial II o
Història França / Literatura Francesa II

1r BATX

Matemàtiques I Ciències de la Terra I

Química I
Biologia I
Història França / Literatura Francesa I

2n BATX
Matemàtiques II Ciències de la Terra II

Química II
Biologia II o Història França / 
Literatura Francesa II

1r BATX

Matemàtiques I Física I

Química I
Biologia I
Història França / Literatura Francesa I

2n BATX
Matemàtiques II Física II

Química II
Biologia II o Història França / 
Literatura Francesa II



Itineraris Batxibac
Humanitats i Ciències Socials

1r BATX

Llatí I Grec I

Història França / Literatura 
Francesa I

☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX

Llatí II Grec II

Història França / Literatura 
Francesa II

☐Geografia

☐Literatura Catalana

1r BATX

Matemàtiques aplicades CS I Economia i Organització I

Història França / Literatura 
Francesa I

☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX

Matemàtiques aplicades CS II Economia i Organització II

Història França / Literatura 
Francesa II

☐Geografia

☐Literatura Catalana

1r BATX
Matemàtiques aplicades CS I Llatí I

Història França / Literatura 
Francesa I

☐Literatura Universal

☐Economia

2n BATX
Matemàtiques aplicades CS II Llatí II

Història França / Literatura 
Francesa II

☐Geografia

☐Literatura Catalana



Disseny propi de l’INS Baix 
Camp

-Projecte 30+2 (Alemany, Anglès, Programació)

-Aliança University of Cambridge

-Tutor individualitzat per a la preparació d’una 
matèria IOC

-Masterclass mensual a càrrec de 
professorat extern



Disseny propi de l’INS Baix 
Camp

-Estada a l’empresa (Sallanches)

-Intercanvi amb un centre escolar de Sète (Hérault, 
Montpellier)

-Blog Le Français INS Baix Camp



Es passa al segon curs quan s’han superat totes les Es passa al segon curs quan s’han superat totes les 
matèries de primer curs o amb dues matèries suspeses matèries de primer curs o amb dues matèries suspeses 
com a màxim.com a màxim.

L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat 
totes les matèries, s’ha de matricular de les matèries totes les matèries, s’ha de matricular de les matèries 
pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar pendents del curs anterior. Els centres han d’organitzar 
les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de 
les matèries pendents.les matèries pendents.

PromocióPromoció



  El títol de batxillerat et permet accedir a:

TitulacióTitulació

Cicles 
Formatius 

Professionals 
de Grau 
Superior

Cicles 
Formatius 

Professionals 
de Grau 
Superior

Estudis 
Universitaris 

(amb la 
selectivitat)

Estudis 
Universitaris 

(amb la 
selectivitat)



Comparativa prova final 
BATX-PAU



Modalitats de
 batxillerat

Ciències i 
tecnologia

Humanitats
i C. Socials

PAU

Fase General
(obligatòria)

Fase Específica
(optativa per apujar nota)

• Llengua catalana 

• Llengua castellana

• Llengua estrangera
 
• Història o Filosofia

• Una matèria d’opció
   

Matèries de modalitat
associades a la branca 

de coneixement del 
Grau que es vol cursar

 

Selectivitat



 Arts i humanitats: Història de l’Art, Llatí, Literatura 
Catalana,Literatura Castellana, Grec, ...

 Ciències socials i jurídiques: Economia de l’empresa, Geografia, 
Llatí, Literatura Castellana, Matemàtiques  aplicades C. Socials,...

 Ciències: Biologia, Física, Matemàtiques, Química,Ciències de la Terra.

 Ciències de la salut: Biologia, Física, Matemàtiques, Química, 
Ciències de la Terra, ...

 Enginyeria i Arquitectura: Dibuix tècnic, Electrotècnia, Física, 
Matemàtiques, Química,...

 Arts i humanitats: Història de l’Art, Llatí, Literatura 
Catalana,Literatura Castellana, Grec, ...

 Ciències socials i jurídiques: Economia de l’empresa, Geografia, 
Llatí, Literatura Castellana, Matemàtiques  aplicades C. Socials,...

 Ciències: Biologia, Física, Matemàtiques, Química,Ciències de la Terra.

 Ciències de la salut: Biologia, Física, Matemàtiques, Química, 
Ciències de la Terra, ...

 Enginyeria i Arquitectura: Dibuix tècnic, Electrotècnia, Física, 
Matemàtiques, Química,...

Matèries de Modalitat



Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 
10 punts.

La qualificació global de la fase general s’obté de la 
mitjana aritmètica dels cinc exercicis.

L’estudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual 
o superior a 5, com a resultat de la mitjana ponderada de:

- 60 % nota mitjana de batxillerat

- 40 % nota de la fase general (mínim 4 punts) 

La seva superació té validesa indefinida.

Tots els exercicis es qualifiquen amb una puntuació de 0 a 
10 punts.

La qualificació global de la fase general s’obté de la 
mitjana aritmètica dels cinc exercicis.

L’estudiant supera la prova d'accés si obté una nota igual 
o superior a 5, com a resultat de la mitjana ponderada de:

- 60 % nota mitjana de batxillerat

- 40 % nota de la fase general (mínim 4 punts) 

La seva superació té validesa indefinida.

Superació de la prova d’accés



És la nota - d’un mínim  de  5   a  un màxim de 14 - que 
utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els 
estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places 
ofertades.

S’obtindrà sumant a la nota d’accés les dues millors 
qualificacions de les matèries superades en la fase 
específica, degudament ponderades.

Cada matèria de la fase específica s’avalua de forma 
independent i es considera superada amb una nota mínima 
de 5.

Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no 
hi ha límit de convocatòries.

És la nota - d’un mínim  de  5   a  un màxim de 14 - que 
utilitzaran les universitats per adjudicar les places en els 
estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places 
ofertades.

S’obtindrà sumant a la nota d’accés les dues millors 
qualificacions de les matèries superades en la fase 
específica, degudament ponderades.

Cada matèria de la fase específica s’avalua de forma 
independent i es considera superada amb una nota mínima 
de 5.

Aquestes qualificacions tenen una validesa de dos anys i no 
hi ha límit de convocatòries.

Nota d’admissió als 
ensenyaments de Grau



Només s’incorporaran les qualificacions de les 
matèries de la fase específica en el cas que 
estiguin vinculades a la branca de coneixement 
dels estudis que es volen cursar.

La qualificació obtinguda en cada matèria es 
multiplicarà almenys per 0,1 sempre que l’exercici 
hagi estat superat amb un mínim de 5.

Les universitats podran elevar aquest paràmetre 
de ponderació fins a 0,2 en aquelles matèries que 
es considerin més idònies segons els estudis que 
volen cursar. 

Hauran de fer públic el llistat d’aquestes matèries 
a l’inici del curs.

Només s’incorporaran les qualificacions de les 
matèries de la fase específica en el cas que 
estiguin vinculades a la branca de coneixement 
dels estudis que es volen cursar.

La qualificació obtinguda en cada matèria es 
multiplicarà almenys per 0,1 sempre que l’exercici 
hagi estat superat amb un mínim de 5.

Les universitats podran elevar aquest paràmetre 
de ponderació fins a 0,2 en aquelles matèries que 
es considerin més idònies segons els estudis que 
volen cursar. 

Hauran de fer públic el llistat d’aquestes matèries 
a l’inici del curs.

Nota d’admissió als 
ensenyaments de Grau



NMB = Nota mitjana de batxillerat

QFG = Qualificació fase general

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries 
superades de la fase específica.

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la 
fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

NMB = Nota mitjana de batxillerat

QFG = Qualificació fase general

M1, M2 = Les dues millors qualificacions de les matèries 
superades de la fase específica.

a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la 
fase específica (0,1 – 0,2) establerts per les universitats

Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a M1 + b M2

Nota d’admissió als 
ensenyaments de Grau



 L’alumne/a “x” vol estudiar Enginyeria aeronàutica i la nota de tall 

    per accedir-hi ha estat els últims anys de 7’89

 Té una nota d’expedient de batxillerat de 9

 La qualificació de la fase general de PAU és 8

 La seva nota d’accés a la universitat és de 8,6 (9 x 0,6 + 8 x 0,4)

 Es presenta a la fase específica per apujar nota de les matèries següents:

     física (8), dibuix tècnic (9) i química (7)

 D’aquestes només li tindran en compte les dues millors qualificacions.

 La universitat elegida considera que física és una de les matèries

     especialment vinculades, per tant la multipliquen per 0,2. En canvi 

    dibuix tècnic no la considera tan idònia i la multipliquen per 0,1

  La nota d’admissió d’aquesta alumna per aquests estudis és de 11,1

                                          (9 x 0,6 + 8 x 0,4 + 8 x 0,2 + 9 x 0,1)

 

 L’alumne/a “x” vol estudiar Enginyeria aeronàutica i la nota de tall 

    per accedir-hi ha estat els últims anys de 7’89

 Té una nota d’expedient de batxillerat de 9

 La qualificació de la fase general de PAU és 8

 La seva nota d’accés a la universitat és de 8,6 (9 x 0,6 + 8 x 0,4)

 Es presenta a la fase específica per apujar nota de les matèries següents:

     física (8), dibuix tècnic (9) i química (7)

 D’aquestes només li tindran en compte les dues millors qualificacions.

 La universitat elegida considera que física és una de les matèries

     especialment vinculades, per tant la multipliquen per 0,2. En canvi 

    dibuix tècnic no la considera tan idònia i la multipliquen per 0,1

  La nota d’admissió d’aquesta alumna per aquests estudis és de 11,1

                                          (9 x 0,6 + 8 x 0,4 + 8 x 0,2 + 9 x 0,1)

 

Exemple d’un cas



Resultats acadèmics òptims

99,23 % 
aprovats a 

les PAU

14 premis 
d’excel·lència 
(Treballs de 
Recerca / 

Olimpíades del 
Coneixement)

98,77 % de 
l’alumnat 

assoleix el 
seu objectiu 

d’estudi

100 % 
aprovats B1 

i B2  en 
llengua 
anglesa



Premi ANGELETA FERRER (Ajuntament de Reus)

Premi ESCOLA BALDIRI REIXAC 2013 a la trajectòria educativa del centre

Premi CERCLE D’ECONOMIA / FUNDACIÓ LA PEDRERA Curs 2014 i 
2015

Certificació ISO 9001 des del curs 2013/14 (Departament Ensenyament)

Certificació Excel.lència Educativa +400 (Associació Catalana per a 
l’Excel·lència Educativa) 

1r PREMI 2015 MOBILE LEARNING AWARDS 

Premis de centre



Jornada de Portes Obertes

8 de maig a les 7 de la tarda

A més, envia’ns  un  correu o truca’ns         
info@insbaixcamp.cat / 977 31 09 53

i demana una visita personalitzada. 
Qualsevol tarda-vespre de la setmana, et 

mostrarem el nostre institut, el nostre 
Projecte Educatiu i t’ajudarem a  
confeccionar el teu itinerari.



Gràcies per la vostra atenció…

www.insbaixcamp.org
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