
Reunió amb les famílies
Institut Menéndez y Pelayo

13 octubre 2022

1r batxillerat



Atenció a les famílies
Comunicació amb el tutor/a

Agenda 

Esemtia

Correu electrònic

Entrevista

Reunió presencial

Reunió telemàtica a convenir

Conversa telefònica

Contacte institut

Telèfon: 93 200 27 55             Correu: a8013226@xtec.cat

https://edu.esemtia.com/LoginEsemtia.aspx


Atenció a les famílies

El seguiment de les faltes i la interacció amb els tutors/es i
coordinació és a través del programa esemtia.
També es penjaran els butlletins trimestrals
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Tutors i grups de 1r de batxillerat

GRUP TUTOR/A CONTACTE

1A Juli Chavarrías jchavarrias@imyp.cat

1B Sílvia Casulleras scasulleras@imyp.cat

1B batxibac Ana Osanz aosanz@imyp.cat

1C Andreu Castillo acastillo@imyp.cat

1D Imma Montero
imontero@imyp.cat

INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO 932002755

a8013226@xtec.cat

mailto:scasulleras@imyp.cat
mailto:a8013226@xtec.cat
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El batxillerat al centre



El Sistema educatiu a Catalunya
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MATÈRIES COMUNES DE 1r DE BATXILLERAT
(curs 2022-23)

Tutoria 1

Ll.Catalana 2

Ll.Castellana 2

LL.Estrangera-Anglès

LL.Estrangera-Francès

Filosofia 2

Educació Física 2

Modalitat obligada 3

Modalitat 1 3

Modalitat 2 3

Optativa anual 1 3

Optativa anual 2 3

Optativa anual 3 3

Hores totals 30

PRIMER DE BATXILLERAT LOMLOE

3

Currículum Batxillerat 2022-2023



MATÈRIES DE MODALITAT  1r DE BATXILLERAT
(curs 2022-23)
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Matemàtiques científiques I Física I

Matemàtiques socials I Geología i Ciències Ambientals I

Llengua i cultura llatines I Literatura Universal

Economia

Química I Biologia I

Dibuix Tècnic I Cultura Contemporània

Història del món contemporani Tecnologia i Enginyeria I

Llengua i cultura gregues I Funcionament de l'empresa

Biomedicina Psicologia

Ciutadania, Política i Dret
Creació Fotogràfica i 

Cinematogràfica

Programació Alemany segona llengua

Informàtica per Creació i Disseny Fisioteràpia, Salut i Recreació

Periodisme i publicitat Robòtica

Literatura francesa* Història de França*

Literatura Francesa i Història de França 

formen part del currículum de Batxibac
Estada en Empresa

Modalitat obligada Modalitat 1

OFERTA DE MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES AL CENTRE

3 3

Modalitat 2

3 3

Optativa anual 1

Optativa anual 2 Optativa anual 3

3

3



BATXIBAC

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

• Permet estudiar a Universitats a França.

• És necessari acreditar nivell B1 per poder-ho cursar.

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

• El títol de baccalauréat permet entrar a les 
universitats catalanes sense realitzar les PAU.
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Matèries BATXIBAC 1r
(curs 2022-23)

10

Matemàtiques científiques I Física I

Matemàtiques socials I Geología i Ciències Ambientals I

Llengua i cultura llatines I Literatura Universal

Economia

Química I Biologia I

Dibuix Tècnic I Cultura Contemporània

Història del món contemporani Tecnologia i Enginyeria I

Llengua i cultura gregues I Funcionament de l'empresa

Biomedicina Psicologia

Ciutadania, Política i Dret
Creació Fotogràfica i 

Cinematogràfica

Programació Alemany segona llengua

Informàtica per Creació i Disseny Fisioteràpia, Salut i Recreació

Periodisme i publicitat Robótica

Literatura francesa* Història de França*

Literatura Francesa i Història de França 

formen part del currículum de Batxibac
Estada en Empresa

Modalitat obligada Modalitat 1

OFERTA DE MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES AL CENTRE

3 3

Modalitat 2

3 3

Optativa anual 1

Optativa anual 2 Optativa anual 3

3

3



Matèries BATXIBAC 2n
(curs 2023-24)
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Tutoria 1

Ll.Catalana 2

Ll.Castellana 2

LL.Estrangera-Anglès

LL.Estrangera-Alemany

LL.Estrangera-Francès

Història de la Filosofia 3

Història d'Espanya 3

Modalitat obligada 3

Modalitat 1 3

Modalitat 2 3

Modalitat 3 3

Treball de Recerca _

Hores totals 30

Matemàtiques científiques II Física II

Matemàtiques socials II Ciències de la Terra II

Llatí II Història de l'art

Economia d'empresa II

Biologia II Química II

Tecnologia Industrial II Dibuix Tècnic II

Cultura Audiovisual Literatura castellana

Geografia Psicologia i Sociologia

Literatura Francesa i Història de França 

formen part del currículum de Batxibac

Història de França i Literatura 

Francesa*
2+2

Modalitat 2 Modalitat 3

4 4

Currículum Batxillerat 2022-2023

SEGON DE BATXILLERAT LOMCE

3

OFERTA DE MATÈRIES DE MODALITAT I OPTATIVES AL CENTRE

Modalitat obligada Modalitat 1

4 4
El currículum de batxibac inclou les tutories en francès i el TR en francès.

Cal que l’alumne faci també 70h d’immersió en llengua francesa, 35h de les quals es 
realitaran en el viatge a París.
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La tutoría



Funcions de la tutoria

– Fer el seguiment de l’alumnat i mantenir 
contacte amb les famílies.

– Coordinar-se amb tot el professorat i 
amb orientació.

– Fer tutories individualitzades quan sigui 
convenient.

– Controlar l’assistència.

– Vetllar per la bona convivència al centre

– Informar de les activitats i normes del 
centre

– Escoltar i intervenir per resoldre els 
conflictes a l’aula

– Coordinar les juntes d’avaluació

13



Normativa de centre 

– Es realitzarà un seguiment de faltes a 
través del programa esemtia.

- Podeu justificar les faltes a esemtia. Hi 
ha una setmana de termini per poder-
les justificar.

– L’assistència a classe és obligatòria, a 
l’igual que la participació a les activitats 
proposades i sortides.

– Cada falta injustificada de l’alumne 
descomptarà  0,1 punts de la nota final 
de trimestre de l’assignatura. 

– Tres retards computen com una falta 
d’assistència no justificada.
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Normativa de centre

– L’alumnat de batxillerat pot faltar a 
primera, a darrera hora i després del 
patí, si falta un professor.

– En cas de faltar a un examen, l’alumne/a 
haurà de portar un justificant oficial 
(metge, etc... ), o la trucada del pare, 
mare o tutor al centre justificant 
l’absència de fill/a, el mateix dia de 
l’examen. 

– CAL INFORMAR A LA TRUCADA DE 
L’EXAMEN QUE TENÍA (Matèria i 
professor/a)

– A primer de batxillerat es realitzarà una 
avaluació zero (26 oct), amb lliurament 
de butlletins.
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Dret de vaga

L’alumnat de batxillerat té dret a exercir
vaga, però cal que segueixi la normativa
aprovada:

→ Cal que els representants dels
estudiants ho demanin amb, almenys,
48 hores d’antelació a direcció del
centre.

→ Han de presentar l’autorització de la
família abans del dia de vaga.

En cas contrari, la falta es considerarà
injustificada.
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I els alumnes com se 
senten? • Desconeixement de l’etapa 

postobligatòria

– Els grups-classe són diferents 
que a l’ESO, i hi ha molts 
alumnes nous.

– No tenen encara visió de futur. 
Què fer després del batxillerat

– El nivell d’exigència és superior i 
requereix un esforç.
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I els alumnes com se 
senten? • Tenen il·lusió per començar 

una etapa nova, amb més 

opcions de matèries. 
– Cal que l’alumne es pregunti què 

vol fer a la seva vida professional 
i què ha de fer per assolir els 
objectius.

– MOTIVACIÓ. Quan la motivació 
baixa, acostuma a aparèixer la 
passivitat, i com a conseqüència 
el baix rendiment.
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QUÈ FEM A L’INSTITUT?
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TUTORÍA. Què fem al centre?

• CAMINADA A COLLSEROLA (5 oct)

• XERRADA SOBRE NUTRICIÓ I SALUT. 
Mónica Serravinyals.

• Coordinació amb PUNT JIP.
– Assessoría acadèmica

– Aqui t’escoltem. 

PIJ: Telèfon: 934140195 o mail: 
informaciojoves@casasagnier.net

• TALLERS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI.

• TALLER SOBRE FAKE NEWS.

• DIFERENTS TALLERS SOBRE MOTIVACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT PERSONAL*.

Tallers previstos per realitzar durant el 
curs 22-23

*Es realitzaran reunions amb els delegats dels grups per conèixer les 

necessitats i interessos dels alumnes

mailto:informaciojoves@casasagnier.net


Informació a la web

– Trobareu tota la informació relacionada 
amb batxillerat a la web del centre.
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http://institutmenendezypelayo.cat/



Activitats fora i dins del 
centre

• Els diferents departaments realitzen
activitats d’assistència obligatòria, que 
poden ser tant dins com fora del centre.

• Es poden seguir les activitats a partir del 
Google Calendar del centre ubicat a la 
página web:



El Treball de recerca
• Es un conjunt d'activitats estructurades i

orientades a la investigació, que realitza tot
l'alumnat de Batxillerat.

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

• Amb l'orientació i seguiment del professorat,
que exerceix la funció de tutor del TR.

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

• La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores
aproximadament

• Puntuació: sobre 10: 1 punt

Qualificació Batxillerat = 0,9 · M + 0,1· del TR

23

M= Mitjana de 1r i 2n de batxillerat



TR. Què fem al centre?

• Gener de 2023 s’ inicia el TR amb una jornada 
explicativa, entrega del dossier del TR 2023

• Febrer 2023. Assignació de les tutories de TR

• Març de 2023. Jornada de la mostra de TR

• Març 2023. Taller fonts d’informació. 
(Biblioteca)

• Abril-maig 2023. Taller sobre Citacions 
Bibliogràfiques. (Biblioteca)

• Novembre 2023. Taller defensa oral- Oratoria

• LLIURAMENT I DEFENSA ORAL DEL TR – NOV 
2023

24

https://mostratrimyp.weebly.com/
http://dellibres.blogspot.com/
http://dellibres.blogspot.com/


Jornades temàtiques al 
Menéndez

• Durant les setmanes temàtiques es 
realitzaran diferents activitats a tot el centre 
relacionades amb el tema.

• A Batxillerat generalment s’ofereixen
xerrades i conferències molt interessants, 
tant pels alumnes que cursen la modalitat
com pels altres, donant un enfoc
multidisciplinar.

• JORNADA DE LES CIÈNCIES
– 14, 15 i 16 de novembre de 2022

• JORNADA CULTURAL
– Abril de 2023

Tota la informació sobre les jornades al calendari de la web del centre



Calendari
• SETMANES D’EXÀMENS:

– 1r TRIMESTRE: 24-29 nov 
– 2n TRIMESTRE: 2-7 març
– 3r TRIMESTRE: No hi ha semana d’examens
– FINAL EXTRAORDINÀRIA: 15- 20 juny

• DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

– 31 d’octubre 2022
– 5 desembre de 2022
– 20 febrer de 2023
– 17 març de 2023
– 29 maig 2023

• FINAL DE CLASSES LECTIVES: 14 JUNY*
• ENTREGA NOTES FINALS: FINAL DE 

JUNY

L’assistència és

obligatòria i només

es pot falta per 

causes molt

justificades

L’assistència és

obligatòria i només

es pot falta per 

causes molt

justificades



Calendari

NADAL
• Del 22 de desembre al 8 de gener

SETMANA SANTA
• Del 3 al 10 d’abril

FESTIUS
• 26 de setembre 2022
• 12 d’octubre 2022
• 1 de novembre 2022
• 6 i 8 de desembre 2022
• 6 de juny 2023



I a casa, què?
• No és suficient amb el que es fa a classe, a

casa s’ha de repassar.

• No s’han de fer mai grans esforços abans de
l’examen, sinó treballar una mica cada dia.

• Quines activitats cal fer a casa?

– Realitzar deures recomanats pels professors

– Passar a net els apunts, ampliant o aclarint
amb el llibre de text.

– Realitzar esquemes, formularis o diagrames
dels temes treballats

• Planificació de l’estudi: compaginar el
temps d’estudi amb les activitats no
acadèmiques.
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I a casa, què?

GUIA D’EVIDÈNCIES CIENTÍFIQUES PER
ESTUDIAR A CASA.

1. ESTUDIAR AMB MÚSICA. S’ha demostrat que
l’ús de la música durant l’estudi empitjora
l’activitat. En tot cas es recomana música sense
veu. Més informació feu click aquí i aquí.

2. DORMIR I MEMÒRIA. Està demostrat que els
aprenentatges s’assoleixen dormint i durant
l'exercici físic. Dormir és indispensable per una
bona activitat cerebral i control emocional. Més
informació aquí.

3. EL MÒBIL. S’ha demostrat que la simple
presencial del mòbil durant l’estudi dificulta
l’activitat. No és suficient que estigui apagat, no
s’ha de veure. Més informació aquí.

4. NO ESTUDIAR MÉS DE 45 min SEGUITS. Està
demostrat que més temps pot comportar una
sobrecàrrega cognitiva. Es recomana deixar
períodes de 5-10 minuts de descans. Més
informació aquí i aquí.
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https://www.gwern.net/docs/music-distraction/2014-perham.pdf
https://twitter.com/hruizmartin/status/1236221742458290179?s=20
https://walkerlab.berkeley.edu/reprints/Goldstein-Walker_ARCP-Review_2014.pdf
https://metacog2014-15.weebly.com/uploads/3/9/2/9/39293965/thornton_faires_robbins_y_rollins_in_press_presence_cell_phone_distracting.pdf
https://twitter.com/hruizmartin/status/1164482173879095296
https://www.researchgate.net/publication/6261284_Expanding_Retrieval_Practice_Promotes_Short-Term_Retention_but_Equally_Spaced_Retrieval_Enhances_Long-Term_Retention


I nosaltres com actuem a 
casa?

– Col·laborar amb l’Institut (normativa, 
autoritzacions, hàbits...)

– Famílies i institut anar tots a la una.
– Comunicació amb el tutor/a i informar de 

tot el que pugui afectar en els 
aprenentatges i la relació amb els 
companys/es.

– Ha passat el temps de controlar les 
agendes però no ens podem desvincular 
dels nostres fills. Cal cercar l’equilibri 
entre autonomia i seguiment.

– Ha de continuar el vincle entre institut i 
família

– Tenir cura dels hàbits de salut: 
alimentació, higiene corporal, hores de 
son, addiccions a substàncies o 
comportaments...

– Saber què fan en el seu temps lliure: on 
van, amb qui van, què fan...
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Viatge Final de curs

• Els viatges es faran a 2n de 
batxillerat, al mes de 
desembre.
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Webs d’interés
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unportal

L’alumnat i les 
famílies tenen accés 
a la zona restringida 

d’Unportal



https://institutmenendezypelayo.cat/orientacio/

Vídeo explicatiu

unportal



Oficina d’accés a la FP

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/oficina_acces_fp

Oficina d'informació i tràmits sobre la formació professional i els ensenyaments
postobligatoris, en general

On som?
Carrer Rosselló, 87-89
08029 Barcelona
◇ Hospital Clínic i Entença (L5)
Horari d’atenció
De dilluns a dijous, de 8.30 a 17 h
Divendres (i vigílies de festius), de 8.30 a 14 
h
Vacances escolars, de 8.30 a 14 h
Setmana del 15 d’agost, tancat
OFICINA VIRTUAL
•Videoconferències (properament
disponible)
•Canal WhatsApp: 667 075 933 (només
s'atén durant l'horari d'atenció presencial 
de l'oficina)



BENVINGUTS AL 
BATXILLERAT!!!
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