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• L’objectiu de 4t és graduar en ESO (titulació única) 
amb les competències necessàries ben assolides 
per poder afrontar un batxillerat o un grau mitjà de 
formació professional amb les màximes garanties 
d’èxit, o bé incorporar-se a l’àmbit laboral. 

• Amb els cicles formatius de grau mitjà podran 
accedir als de grau superior. 

• Amb el batxillerat i els cicles formatius de grau 
superior podran accedir a la Universitat.





• Etapa post-obligatòria (16-18 anys) 

• Permet accedir a la Universitat a través de les PAU 

• Permet accedir als Cicles Formatius de Grau Superior 

• Hi ha tres batxillerats: 

• Ciències i Tecnologia 

• Humanitats i Ciències Socials 

• Arts

EL BATXILLERAT
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específiques
psicologia
religió
sociologia
2ª llengua
…

EL BATXILLERAT



EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

• El disseny del batxillerat en el nostre centre es basa en: 
• la coherència dels itineraris entre 1r i 2n 
• la flexibilitat en l’elecció de les matèries oferint un 

gran ventall de possibilitats 

• S’han de cursar totes les matèries comunes, la matèria 
comuna d'opció de bloc i dues o tres matèries de 
modalitat, la tercera matèria de modalitat pot ser una 
matèria d'una altra modalitat o dues matèries 
específiques. 

• Els alumnes faran la seva tria a través d’un formulari de 
Google.  



EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

• Canvi de matèries sense canviar de modalitat: Durant el 
primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de 
batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi d’alguna de 
les matèries que hagin triat, sempre que això sigui 
compatible amb l’organització horària del centre. 

• Canvi de modalitat: Durant el primer mes de classes els 
alumnes de primer poden sol·licitar-ho. Cal assegurar que, 
en acabar el batxillerat, l'alumne hagi cursat el nombre de 
matèries que s'estableix de manera general i hagi superat un 
mínim de quatre matèries d'aquesta nova modalitat(incloent 
la matèria comuna d'opció de segon curs).



Itinerari 1: Humanitats
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries de modalitat (4h)  o específiques 

(2h+2h)* 

Llatí I
Literatura catalana 

i 
 Grec I

Literatura universal

Psicologia 
Religió 

Hª de la música I 
2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir la matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA
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Itinerari 1: Humanitats
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries de modalitat (4h)  o específiques 

(2h+2h)* 

Llatí II
Literatura castellana 

i 
 Grec II

Història de l’Art

Sociologia 
Comentari de text 
Hª de la música II 

2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir la matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA
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EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 2: Ciències Socials

Matèria comuna d’opció 
(4h)

Matèries de modalitat 
(4h)

Matèries de modalitat (4h)  o específiques 
(2h+2h)* 

Matemàtiques aplicades 
a les Ciències socials I

Economia d’empresa I 
i 

Economia

Història del Món 
Contemporani

Psicologia 
Religió 

Hª de la música I 
2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir la matèria de modalitat o dues de les matèries específiques
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EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 2: Ciències Socials

Matèria comuna d’opció 
(4h)

Matèries de modalitat 
(4h)

Matèries de modalitat (4h)  o 
específiques (2h+2h)* 

Matemàtiques aplicades 
a les Ciències socials II

Economia d’empresa II 
i 

Geografia
Història de l’Art

Sociologia 
Comentari de text 
Hª de la música II 

2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir la matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

B1B2B2



EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 3: mixt

Itinerari 3: Social-Humanístic
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries de modalitat (4h)  o específiques 

(2h+2h)* 

Matemàtiques 
aplicades a les 

Ciències socials I 
o 

Llatí I

Economia d’empresa I 
o 

Literatura catalana Història del Món 
Contemporani 

o 
Literatura univ.

Psicologia 
Religió 

Hª de la música I 
2a llengua Fr 
2a llengua Al Economia 

o 
Grec I

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

És una opció més obertaB1



EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 3: mixt

Itinerari 3: Social-Humanístic
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries de modalitat (4h)  o 

específiques (2h+2h)* 

Matemàtiques 
aplicades a les 

Ciències socials II 
o 

Llatí II

Economia d’empresa II 
o 

Literatura castellana 
Història de l’Art 

Sociologia 
Comentari de text 
Hª de la música II 

2a llengua Fr 
2a llengua Al Geografia 

o 
Grec II

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

És una opció més obertaB2



EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 4: Científic

Matèria comuna 
d’opció (4h)

Matèries de 
modalitat (4h)

Matèries de modalitat (4h)  o 
específiques (2h+2h)* 

Matemàtiques I
Biologia I 

i 
Química I

Física I 
o 

Ciències de la 
Terra I

Psicologia 
Religió 

Hª de la música I 
2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries 
específiques
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EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 4: Científic

Matèria comuna 
d’opció (4h)

Matèries de 
modalitat (4h)

Matèries de modalitat (4h)  o 
específiques (2h+2h)* 

Matemàtiques II
Biologia II 

i 
Química II

Física II 
o 

Ciències de la 
Terra II

Sociologia 
Comentari de text 
Hª de la música II 

2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries 
específiques
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EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 5: Tecnològic

Matèria comuna 
d’opció (4h) Matèria de modalitat (4h) Matèria de 

modalitat (4h)

Matèria de 
modalitat (4h)  o 

específiques 
(2h+2h)* 

Matemàtiques I
Tecnologia Industrial 

i 
Física I

Dibuix tècnic I 
o 

Química I

Psicologia 
Religió 

Hª de la música I 
2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries específiques
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EL BATXILLERAT A L’ICÀRIA

Itinerari 5: Tecnològic

Matèria comuna 
d’opció (4h) Matèria de modalitat (4h) Matèria de 

modalitat (4h)

Matèria de 
modalitat (4h)  o 

específiques 
(2h+2h)* 

Matemàtiques II
Electrotècnia 

i 
Física II

Dibuix tècnic II 
o 

Química II

Sociologia 
Comentari de text 
Hª de la música II 

2a llengua Fr 
2a llengua Al 

*S’ha d’escollir una matèria de modalitat o dues de les matèries específiques

B2



EL BATXIBAC

El batxibac és un programa d’estudis que permet obtenir 
la doble titulació del batxillerat espanyol i del 
baccalauréat francès i dóna accés directe a universitats 
espanyoles i franceses. És fruit d’un acord entre el 
Govern espanyol i el Govern francès.

Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció 
del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les 
Llengües.

Requisit d’accés: nivell mínim de francès equivalent al 
B1 del Marc Europeu de Referència de les Llengües.

https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/batxillerat/batxibac/



El currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxiller i 
baccalauréat consisteix a fer un terç de l'horari lectiu del 
batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i 
literatura franceses i Història de França. 

Els alumnes del programa batxibac han de superar una prova 
externa en finalitzar els estudis que consisteix en un exercici 
oral i un d'escrit de l'assignatura de Llengua i literatura 
franceses, i un exercici escrit sobre la història d'Espanya i 
França. 

La superació de la prova externa batxibac i de les matèries de 
batxillerat dóna dret a la doble titulació: títol de batxiller i 
diploma baccalauréat.



Itinerari 1: Humanitats
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries específiques 

(2h+2h)* 

Llatí I
Literatura catalana 

i 
 Grec I

Literatura francesa I 
i 

Història de França I

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble 
titulació
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EL BATXIBAC A L’ICÀRIA

Itinerari 1: Humanitats
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèries de modalitat 

(4h)
Matèries específiques 

(2h+2h)* 

Llatí II
Literatura castellana 

i 
 Grec II

Literatura francesa II 
i 

Història de França II

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble 
titulació

B2



Itinerari 2: Ciències Socials

Matèria comuna d’opció 
(4h) Matèries de modalitat (4h)

Matèries específiques 
(2h+2h)* 

Matemàtiques aplicades a 
les Ciències socials I

Economia d’empresa I 
i 

Economia

Literatura francesa I 
i 

Història de França I

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació

B1
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Matèries específiques 
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Matemàtiques aplicades a 
les Ciències socials II

Economia d’empresa II 
i 

Geografia

Literatura francesa II 
i 

Història de França II
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Itinerari 3: Social-Humanístic

Matèria comuna 
d’opció (4h)

Matèria de modalitat 
(4h)

Matèria de 
modalitat (4h)

Matèries específiques 
(2h+2h)*

Matemàtiques 
aplicades a les 

Ciències socials I 
o 

Llatí I

Economia 
d’empresa I 

o 
Literatura catalana 

Economia 
o 

Grec I

Literatura francesa I 
i 

Història de França I

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació
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Matèria de modalitat 
(4h)

Matèria de 
modalitat (4h)
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Matemàtiques 
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o 
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d’empresa II 
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Itinerari 4: Científic

Matèria comuna 
d’opció (4h)

Matèria de 
modalitat (4h)

Matèria de 
modalitat (4h) Matèries específiques 

(2h+2h)*

Matemàtiques I Química I
Física I 

o 
Biologia I

Literatura francesa I 
i 

Història de França I

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació
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Matèria comuna 
d’opció (4h)

Matèria de 
modalitat (4h)

Matèria de 
modalitat (4h) Matèries específiques 

(2h+2h)*

Matemàtiques II Química II
Física II 

o 
Biologia II

Literatura francesa II 
i 

Història de França II

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació
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Itinerari 5: Tecnològic
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèria de 

modalitat (4h)
Matèria de modalitat 

(4h) 
Matèries específiques 

(2h+2h)*

Matemàtiques I Física I

Tecnologia industrial 
o 

Dibuix tècnic I 
o 

Química I

Literatura francesa I 
i 

Història de França I

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació

Itinerari 5: Tecnològic
Matèria comuna 

d’opció (4h)
Matèria de 

modalitat (4h)
Matèria de modalitat 

(4h) 
Matèries específiques 

(2h+2h)*

Matemàtiques II Física II

Electrotècnia 
o 

Dibuix tècnic II 
o 

Química II 

Literatura francesa II 
i 

Història de França II

*Obligatòries les dues de les matèries específiques per a la doble titulació

B2



ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Càlcul de la nota 
d’accés Batxillerat Batxibac

Mitjana de batxillerat 
(MB)

90% matèries de 1r i 2n  
+ 10% TdR

90% matèries de 1r i 2n  
+ 10% TdR

Selectivitat (S) Fa mitjana a partir de 4

Prova externa del 
Baccalauréat (P) Fa mitjana a partir de 5

Nota d’accés a la 
universitat

60% MB + 40% S 
≥ 5

70% MB + 30% P 
≥ 5

▪ Fase general  
▪ Fase general (sense Història/Francès) 
▪ Fase específica 
▪ Fase general + Fase específica

Opcions examen batxibacOpcions examen batxillerat
▪ Fase general  
▪ Fase general + Fase específica

En el cas del batxibac, els alumnes podran tenir dues notes per accedir a la 
universitat i fer servir la que els sigui més avantatjosa en qualsevol dels dos països.
La nota de la part específica de la Selectivitat, voluntària, podran sumar-la a 
qualsevol de les dues notes anteriors

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf


CURS SORTIDES VIATGES

1r btx

Teatre 
Museus, exposicions 

Caves 
Tallers a la UB i UAB 

CaixaFòrum 
Figaró 

… 

Creuer (Vela) 
Intercanvi Alemanya 

Intercanvi França

2n btx

Teatre 
Museus, exposicions 
Tallers a la UB i UAB 

Banc d’Espanya 
Itinerari Besòs 

… 

Viatge fi d’etapa (Roma) 
CERN (alumnes de física)

SORTIDES i VIATGES*

*Condicionat pel coronavirus
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RESULTATS PROVES 4t ESO

Els resultats se situen sempre per sobre de la mitjana de 
Catalunya:



Mitjana PAU
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RESULTATS PROVES PAU

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Distincions 

PAU 4 7 1 4 4 3

En cada promoció, hi ha alumnes distingits/des a les PAU, 
són alumnes que han assolit una nota igual o superior a 9:

Els resultats se situen sempre per sobre de la mitjana de 
Catalunya i ens situen en el primer quartil del total de centres



Convocatòria juny Convocatòria setembre

Nombre d’alumnes Nombre d’alumnes

Curs presentats aprovats % aprovats presentats aprovats % aprovats

2015 68 68 100% 9 7 78%

2016 73 73 100% 12 8 67%

2017 59 56 95% 9 7 78%

2018 75 75 100% 7 6 86%

2019 55 55 100% 9 9 100%

Total 330 327 46 37

El nombre d’alumnes d’aprovats és sempre superior al de la 
mitjana de Catalunya:

http://www.instituticaria.cat/noticies.php?cat=3677

RESULTATS PROVES PAU

PREMIS TREBALLS DE RECERCA

http://www.instituticaria.cat/noticies.php?cat=3677


• APP mòbil 

• Telèfon: 93 225 05 01 

• e-mail: iesicaria@xtec.cat 

• Programa de faltes propi del centre 

• Reunions amb els tutors/es

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

mailto:iesicaria@xtec.cat


Institut Icària 

iesicaria@xtec.cat

http://www.instituticaria.cat

mailto:iesicaria@xtec.cat

