


• Ubicat al districte de 
Sarrià Sant Gervasi

• Consta de 4 línies per 
l’ESO i 3 línies per 
batxillerat

• Te servei de menjador
propi

• Servei de biblioteca

• Servei extraescolars



• Ensenyament post-obligatori

• Interdisciplinar

• Objectiu: adquirir el coneixement i competències per poder cursar 
estudis superiors



Modalitat de 
ciències i 

tecnologia 

S'adreça a l'alumnat amb inquietuds 
relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, 
la filosofia, les manifestacions culturals, les 
ciències socials, jurídiques, polítiques i 
econòmiques, la gestió i administració pública, la 
comunicació, les relacions públiques, la 
publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

S'adreça a l'alumnat interessat per les ciències 
experimentals, les matemàtiques, els estudis 
relacionats amb continguts cientifico-sanitaris i 
el món dels processos tecnològics i dels 
materials, màquines, instruments i aparells 
utilitzats en la producció de béns i serveis. 

Modalitat 
d’Humanitats  i 
Ciències Socials



L’assistència a classe és obligatòria

dilluns

dimarts

dimecres

dijous 

divendres

 14h458h15 11h15 11h45



Llengua catalana i literatura 2 h.

Llengua castellana i literatura 2 h. 

Llengua estrangera (1a)* 3 h. 

Ciències pel món contemporani 2 h.

Filosofia i ciutadania 2 h.

Educació física 2 h.

Tutoria 1 h.

Matèria de modalitat  1 4 h.

Matèria de modalitat  2 4 h.

Matèria de modalitat  3 4 h.

Matèria de modalitat  4 o 1 optativa 4 h.

TOTAL  HORES 30 h.

*Anglès, Francès i Alemany



Llengua catalana i literatura 2 h.

Llengua castellana i literatura 2 h. 

Llengua estrangera (1a)* 3 h. 

Història de la filosofia 3 h.

Història 3 h.

Tutoria 1 h.

Matèria de modalitat  1 4 h.

Matèria de modalitat  2 4 h.

Matèria de modalitat  3 4 h.

Matèria de modalitat  4 o 1 optativa 4 h.

Treball de recerca

TOTAL  HORES 30 h.

*Anglès, Francès i Alemany



• ALEMANY PRIMERA LLENGUA. 

– El nivell d’Alemany amb el que es comença a 1r de 
batxillerat és un A2.

– El nivell al final de l’etapa és de B1. El nivell 
d’alemany a les PAU és menor que un B1

• FRANCÈS PRIMERA LLENGUA

– El nivell de Francès amb el que es comença a 1r de 
batxillerat és un B1. Es fa Batxibac al centre i el 
Francès el fan tots junts.

– El nivell al final de l’etapa és de B2. 



• Doble titulació Espanyola-Francesa: 
Batxillerat+ baccalauréat = B2 de Francès.

• Permet estudiar a Universitats a França.

• És necessari acreditar el nivell B1 per poder-lo 
cursar.

• Per obtenir el títol de Baccalauréat s’haurà de 
realitzar una prova externa.



Al nostre centre l’acreditació B1 pot ser: 

1. Mitjançant titulació oficial B1,

2. Justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat
escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, 
Aula Escola Europea, etc.),

3. Amb la superació d’una prova de nivell al nostre centre.



Llengua catalana i literatura 2 h.

Llengua castellana i literatura 2 h. 

Llengua estrangera 3 h. Francès 3 h.

Ciències pel món contemporani 2 h.

Educació física 2 h.

Filosofia 2 h.

Tutoria 1 h. Tutoria 1h

Matèria de modalitat  1 
(Comuna d’opció)

4 h.

Matèria de modalitat  2 4 h.

Matèria de modalitat  3 4 h.

Matèria de modalitat  4 o (Específiques) 
“optatives “

4 h. Literatura Francesa
+

Història de França

2+2

• Estada d’estudis o en una empresa a
França

• Exercici del voluntariat en una entitat
cultural o social de llengua francesa

• Estada d’estudis de francès

130h



Llengua catalana i literatura 2 h.

Llengua castellana i literatura 2 h. 

Llengua estrangera 3 h. Francès 3 h.

Història 3 h. Història en francès 3 h

Història de la filosofia 3 h.

Tutoria 1 h. Tutoria en francès 1h

Matèria de modalitat  1 
(Comuna d’opció)

4 h.

Matèria de modalitat  2 4 h.

Matèria de modalitat  3 4 h.

Matèria de modalitat  4 o 
(Específiques) “optatives “

4 h. Literatura Francesa
+

Història de França

2+2

Treball de recerca 70 h (anuals)
Entre 1r i 2n

En francès 70 h (anuals)
Entre 1r i 2n

TOTAL  HORES 1/3 horari lectiu TOTAL HORES 
FRANCÈS



(curs 2021-22)
Modalitat de Ciències i 

Tecnologia
Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física I (M)
Ciències  de la terra I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

3.   Biologia I (M)
Tecnologia industrial I (M)

3.   Història  món contemporani  (M)
Literatura catalana (M)

3.   Història del món contemporani (M)
Literatura catalana (M)

4.   Química I (M)
Dibuix tècnic I (M)

Història de la música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.   Economia (M) 
Grec I  (M)

Història de la Música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.    Economia (M) 
Grec I (M)

Història de la Música  (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

En vermell les matèries  que s’han  de fer obligatòriament

En blau les matèries que si s'escullen a 1r, és convenient escollir-les a 

2n 

En verd matèries optatives de centre

En taronja assignatures de batxibac

IMPORTANT: s’han de cursar  3 matèries de modalitat a 1r i 3 a 2n. 



Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física I (M)
Ciències  de la terra I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

3.   Biologia I (M)
Tecnologia industrial I (M)

3.   Història  món contemporani  (M)
Literatura catalana (M)

3.   Història del món contemporani (M)
Literatura catalana (M)

4.   Química I (M)
Dibuix tècnic I (M)

Història de la música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)    

4.   Economia (M) 
Grec I  (M)

Història de la Música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.    Economia (M) 
Grec I (M)

Història de la Música  (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

ALUMNE CIÈNCIES DE LA SALUT

(curs 2021-22)



Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física I (M)
Ciències  de la terra I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

3.   Biologia I (M)
Tecnologia industrial I (M)

3.   Història  món contemporani  (M)
Literatura catalana (M)

3.   Història del món contemporani (M)
Literatura catalana (M)

4.   Química I (M)
Dibuix tècnic I (M)

Història de la música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)    

4.   Economia (M) 
Grec I  (M)

Història de la Música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.    Economia (M) 
Grec I (M)

Història de la Música  (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

ALUMNE TECNOLÒGIC

(curs 2021-22)



Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física I (M)
Ciències  de la terra I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

3.   Biologia I (M)
Tecnologia industrial I (M)

3.   Història  món contemporani  (M)
Literatura catalana (M)

3.   Història del món contemporani (M)
Literatura catalana (M)

4.   Química I (M)
Dibuix tècnic I (M)

Història de la música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)    

4.   Economia (M) 
Grec I  (M)

Història de la Música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.    Economia (M) 
Grec I (M)

Història de la Música  (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

ALUMNE CIÈNCIES SOCIALS

(curs 2021-22)



Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física I (M)
Ciències  de la terra I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

2.  Literatura universal (M)
Economia d’empresa  I (M)

3.   Biologia I (M)
Tecnologia industrial I (M)

3.   Història  món contemporani  (M)
Literatura catalana (M)

3.   Història del món contemporani (M)
Literatura catalana (M)

4.   Química I (M)
Dibuix tècnic I (M)

Història de la música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)    

4.   Economia (M) 
Grec I  (M)

Història de la Música (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

4.    Economia (M) 
Grec I (M)

Història de la Música  (OP)
Història de França + Literatura             

Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

ALUMNE LLETRES

(curs 2021-22)



Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física II (M)
Ciències  de la terra II (M)

2.   Història de l’Art  (M)
Economia d’empresa II  (M)

2.  Història de l’Art  (M)
Economia d’empresa  II (M)

3.  Biologia II (M)
Tecnologia industrial II (M)

Cultura Audiovisual (OP)

3. Grec II (M)
Geografia  (M)

Cultura Audiovisual (OP)

3. Grec II (M)
Geografia  (M)

Cultura Audiovisual (OP)

4.   Química II  (M)
Dibuix tècnic II (M)

Psicologia i Sociologia  (OP)
Història de França + 

Literatura Francesa (OP)

4. Literatura Castellana (M)
Psicologia i Sociologia  (OP)

Història de França + 
Literatura Francesa (OP)

4. Literatura Castellana (M)
Psicologia i Sociologia  (OP)

Història de França + 
Literatura Francesa (OP)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

En vermell les matèries  que s’han  de fer obligatòriament

En blau les matèries que si s'escullen a 1r, és convenient escollir-les a 

2n 

En verd matèries optatives de centre

En taronja assignatures de batxibac

IMPORTANT: s’han de cursar  3 matèries de modalitat a 1r i 3 a 2n. 

(curs 2021-22)



Hi ha tres avaluacions durant el curs, i una avaluació final 
ordinària i una extraordinària.
• A 1r de batxillerat: ordinària (juny) i extraordinària (setembre)

• A 2n de batxillerat: ordinària (maig) i extraordinària (juny)

A 1r Batxillerat, a l’octubre es fa l’avaluació 0.



Durant tota l’etapa de batxillerat es realitza al centre setmanes
d’exàmens.

1. Es paren classes.

2. Es realitzen exàmens globals d’1h 45 min (reals 1h 30 min).

3. Exàmens semblants a les PAU, i ambient més universitari.





• Els grups són heterogenis, amb mateix percentatge de nois i noies al 
grup-classe.

• No es fan grups de ciències i lletres, sinó que estan tots els grups 
barrejats fent les comunes. 

• Excepte:

– Alumnes que cursen batxibac (han de tenir el tutor de batxibac)



• És un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la investigació, que realitza 
tot l'alumnat de Batxillerat.

• La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament, amb 
l’orientació d’un tutor del centre.

• Es  porta a terme entre finals del primer curs i inicis del segon curs del Batxillerat

• Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o 
transversal.

Puntuació:  sobre 10: 1 punt 
Qualificació mitjana de Batxillerat = 0,9 · M + 0,1· del TR



Alumnes de 2n de batxillerat 
expliquen com fer un treball de 

recerca

Els alumnes de 1r van a la mostra 
de TR de Sarrià Sant Gervasi per 

veure altres TR, i tallers que 
realitza la UPC

Es realitzen diferents tallers 
relacionats:

Es realitza una jornada 
inicial per explicar què és 

el TR i com es realitza

1. Què és la Hipòtesi?

2. Cerca d’informació

3. Citacions bibliogràfiques

4.Oratòria



• Durant els darrers anys els alumnes del centre han guanyat diversos premis. 
Mostra de Treballs de Recerca Jove districte

Guanyadors J.L i F.C - 2017

Menció d’honor M. Z.- 2018

Guanyadora J. C - 2019

A.A i D.Z. - Guanyadors recerca jove
Barcelona- 2017



• Es realitza un viatge de final d’etapa.

• Normalment es fa a Itàlia.



Abans de matricular-se per 
primera vegada a qualsevol estudi 
universitari s’han de superar  les 

PAU

L’objectiu de les PAU és valorar la 
maduresa acadèmica, els 

coneixements i les competències 
adquirides en el batxillerat

Hi ha dues convocatòries: anuals: 
l’ordinària (juny) i l’extraordinària 

(setembre)

Les PAU són proves anònimes, 
idèntiques per a tots els 
estudiants de Catalunya



PAU: Fase específica

UNIVERSITAT ESPANYA

Expedient Batxillerat

(60%)

PAU: Fase general

(40%)

Nota  d’accés    5



Al febrer es realitza una xerrada 
informativa als alumnes i 

famílies sobre les PAU.

Al maig es realitza la matrícula de 
les PAU al centre

Es realitzen diferents tallers 
relacionats

Al març es realitza la 
prematrícula de les PAU al 

centre

1. Informació possibles 

canvis PAU

2. Informació prematrícula

(assignatures i opcions)

3. Com preparar-se per les 

PAU a nivell personal

4. Orientacions finals 

abans de les proves



DISTINCIONS DE LES PROVÉS D’ACCÉS A UNIVERSITATS (PAU)

CURS ALUMNES

2020 2 (BR i JV)

2019 2 (JA i CC)

2018 1 (MD)

2017 2 (AA i BG)



PAU: Fase específica

UNIVERSITAT ESPANYA I FRANÇA

Expedient Batxillerat

(70%)

Prova externa 
Baccaulauréat

(30%)

Nota de Baccaulauréat



Xerrada de com marcar-se 
objectius a la vida i assolir-los

Xerrades amb antics alumnes 
que parlen en 1ª persona de 

les seves experiències

Visita al Saló de 
l’Ensenyament 

(MARÇ)

Visites dels alumnes a les 
portes obertes de diferents 

universitats (amb 
autorització familiar)

Coordinació amb el PIJ 
(Punt d’Informació 

Juvenil)

Xerrada sobre els 
Cicles Formatius 
de Grau Superior 

(PIJ)

Taller inserció laboral 
(PIJ)



Els alumnes i famílies tenen 
accés a la zona restringida 

d’unportal





Aquest curs s’han fet tallers de:

• Tècniques d’estudi
• Salut emocional
• Tapping i meditació
• Control de l’ansietat i stress





TAQUILLES I MENJADOR
(1r i 2n de Batxillerat)

TAQUILLES

– Ho gestiona l’AMPA. 

– Hi ha 510 taquilles en blocs de 15. 

– S’assignaran la segona setmana de 
setembre

– Al batxillerat es procura que estiguin
al costat de l’aula classe

MENJADOR

– La concessió és a l’empresa
COMERTEL

– Hi ha menjador tots els dies, i 
comença el 13 de setembre

– Al batxillerat es realitza a la segona
franja (4t d’ESO i batxillerat )(14:45h)

https://ampamenendez.wordpress.com/



LLIBRES CURS 2021-22

– Es podrà consultar a la web del centre

– Es poden comprar els llibres a través 
d’Iddink (reciclatge de llibres)

https://www.iddink.cat/



• CALENDARI

– Publicació oferta de places: a partir del 7 de maig.

– Sol·licitud de preinscripció: a partir de l’11 al 17 de 
maig.

– Hi ha dos tipus de preinscripcions:

• ELECTRÒNICA: cal identificació digital

• SUPORT INFORMÀTIC: sense identificador digital

– Tota la informació a 
https://institutmenendezypelayo.cat/preinscripcio-batxillerat-21-22/

https://institutmenendezypelayo.cat/preinscripcio-batxillerat-21-22/



