
EL BATXILLERAT 

 

És una etapa educativa de l’educació secundària no obligatòria que 

s’estructura en dos cursos acadèmics (Primer i Segon) i que te 

com a finalitat proporcionar a l’alumnat: 

 Una educació i formació integral, intel·lectual i humana. 

 Els coneixements i les habilitats necessàries per exercir les 

seues funcions socials i laborals amb responsabilitat i compe-

tència. 

Hi ha tres modalitats de batxillerat:  

1. Humanitats i Ciències Socials 

2. Ciències 

3. Arts (no es fa a l’IES Tirant Lo Blanc) 

 
 

ACCÉS AL BATXILLERAT 

 

Amb els següents títols o estudis: 

 Graduat en  Educació Secundària Obligatòria 

 Tècnic en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Formació Profes-

sional (FP) 

 2n de BUP aprovat (pla d’estudis de1970) 

 Tècnic Auxiliar de Formació Professional de Primer Grau (pla 

d’estudis de 1970) 

 Cursos comuns de l’ensenyament d’Arts Aplicades i Oficis  

Artístics aprovats 

 Mòduls professionals experimentals de nivell II aprovats 

 

 

DESPRÉS DEL BATXILLERAT 

 

Per obtenir el títol de Batxillerat cal aprovar la Prova General del 

Batxillerat (“Revàlida”).  

Amb el títol de Batxillerat accés directe: 

 Als Estudis Universitaris de Grau 

 Als Cicles Formatius Superiors de FP 

Sense el títol, però amb els dos cursos aprovats:  

 ???? 

 

 

PLANS D’ESTUDIS DEL BATXILLERAT  

 

Interpretació ampla i no oficial de l’horari de Batxillerat. Els recursos 

del centre (nº d’alumnat, professorat definitiu, etc) i les possibilitats 

organitzatives (grups, horaris, etc) en cada curs acadèmic, deter-

minen l’oferta i la posterior elecció de matèries i assignatures 

que cal fer en el full de matrícula que es facilita a l’alumnat en les 

oficines del centre. 

 

 

EL BATXILLERAT D’HUMANITATS I  
CIÈNCIES SOCIALS 

 

Aquesta modalitat va dirigida a l’alumnat interessat per: 

 Les humanitats en general i per les ciències socials i les 

econòmiques. 

 Pel passat i present dels sers humans, la seua història, 

societat i cultura.  

 Pels mètodes de treball i les tècniques científiques que perme-

ten un acostament rigorós i crític a la realitat humana 

 

 

BATXILLERAT EN LAMODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES 

SOCIALS 

 (Decret 87/2015 DOCV 10.06.2015) 

PLA D’ESTUDIS 

MATÈRIES I CURSOS 1r 2n 

MATÈRIES TRONCALS I DE  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÓMICA 

 Llengua Castellana i Literatura I i II (1)  3 3 

 Llengua Valenciana i Literatura I i II  3 3 

 Primera Llengua Estrangera (Anglès) I i II  3 3 

 Filosofia  3 - 

 Història d’Espanya  - 3 

 Tutoria  1 1 

MATÈRIES TRONCALS DE MODALITAT (M) 

 M1: Triar una entre: Llatí I i II (Humanitats) / Matemàti-

ques Aplicades a les CC Socials I i II  (CC Socials) 

 

 

3 

 

 

4 

 M2: Triar una entre: En 1r curs: Grec I (Humanitats) / 

Economia (CC Socials).  En 2n curs: Grec II  (Humani-

tats) / Història de l’Art (Humanitats) Economia de 

l’Empresa (CC Socials) 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 M3: Triar una entre: 1r curs:  Literatura Universal (Hu-

manitats) / Hª de Món Contemporani  (CC Socials)  2n 

curs: Història de la Filosofia / Geografia 

 

 

3 

 

 

4 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (E) 

 E1 : Educació Física  2 - 

 E2: Triar una entre: Anatomia aplicada / Cultura Cientí-

fica / Religió 

2 - 

 E3 (2) 3 4 

 E4 (3) 3 4 

TOTAL HORES SETMANALS 32 33 

(1) Les matèries que després del nom  tenen “I” o “II”, vol dir que són 

de dos cursos acadèmics. Si tries en 2n curs la que té “II” i en 1r no 

vares triar la que té “I”, aquesta la tens pendent. 

 (2) E3: 

 En primer curs triar una entre: Anàlisi Musical I / Segona Llen-

gua Estrangera (Francès) I  / Tecnologia Industrial I / Tecno-

logies de la Informació i la Comunicació I. 

 En segon curs triar una entre: Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació II  / Segona Llengua Estrangera (Francès) II / 

Tecnologia Industrial II  /  Psicologia. 

(3) E4: 

 En primer curs triar una entre: Anàlisi Musical I / Segona Llen-

gua Estrangera (Francès) I  / Tecnologia Industrial I  / Tecno-

logies de la Informació i la Comunicació I  / Una assignatura 

troncal no cursada. 

En segon curs triar una entre: Ciències de la Terra i del Medi 

Ambient / Fonaments de l’Administració i Gestió / Anàlisi Musi-

cal II  / Una assignatura troncal no cursada. 

 

 

EL BATXILLERAT DE CIÈNCIES I  
TECNOLOGIA 

 

Aquesta modalitat va dirigida a l’alumnat interessat per: 

 Les ciències experimentals, les matemàtiques i els estudis 

relacionats amb els continguts cientificosanitaris. 

 L’estudi dels processos tecnològics i dels materials i instru-

ments empleats en la producció de bens i serveis. 

 El coneixements dels objectes tècnics, la seua fonamentació 

científica, els processos de concepció, disseny i fabricació, i 

els mètodes operatius que permeten modificar-los i adaptar-los 

a les noves necessitats socioeconòmiques. 

 
 

BATXILLERAT EN LA MODALITAT DE CIÈNCIES  

 (Decret 87/2015 DOCV 10.06.2015) 

PLA D’ESTUDIS 

MATÈRIES I CURSOS 1r 2n 

MATÈRIES TRONCALS I DE  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÓMICA 

 Llengua Castellana i Literatura I i II (1)  3 3 

 Llengua Valenciana i Literatura I i II  3 3 

 Primera Llengua Estrangera (Anglès) I i II  3 3 

 Filosofia  3 - 

 Història d’Espanya - 3 

 Tutoria  1 1 

MATÈRIES TRONCALS DE MODALITAT (M) 

 M1: Matemàtiques I i II 3 4 

 M2: En 1r curs: Física i Química . En 2n curs triar una   



entre: Biologia / Dibuix Tècnic II / Física / Geologia / 

Química 

 

3 

 

4 

 M3: En 1r curs, triar una entre: Dibuix Tècnic I /  Biologia 

i Geologia. En 2n curs, triar una entre: Biologia / Dibuix 

Tècnic II(1)  / Física / Geologia / Química 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES (E) 

 E1 : Educació Física (obligatòria) 2 - 

 E2: Triar una entre: Anatomia aplicada / Cultura Cientí-

fica / Religió 

 

2 

 

- 

 E3 (2) 3 4 

 E4 (3) 3 4 

TOTAL HORES SETMANALS 32 33 

 

(1) Les matèries que després del nom  tenen “I” o “II”, vol dir que són 

de dos cursos acadèmics. Si tries en 2n curs la que té “II” i en 1r no 

vares triar la que té “I”, aquesta la tens pendent. 

CIENCIES 

(2) E3:  

 En 1r curs triar una entre:  Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació I  / Segona Llengua Estrangera (Francès) I  /  

Tecnologia Industrial I / Història de Món Contemporani /  Anà-

lisi Musical I 

 En segon curs triar una entre: Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació II / Segona Llengua Estrangera (Francès) II / 

Tecnologia Industrial II  /  Psicologia. 

(3) E4: 

 En 1r curs triar una entre: Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació I / Segona Llengua Estrangera (Francès) I /  

Tecnologia Industrial I  / Història de Món Contemporani /  

Anàlisi Musical I / Una assignatura troncal no cursada. 

 En segon curs triar una entre: Ciències de la Terra i del Medi 

Ambient / Fonaments de l’Administració i Gestió / Anàlisi 

Musical II / Una assignatura troncal no cursada. 

 

 

PER QUÈ FER EL BATXILLERAT AL TIRANT 

 

Perquè és un centre educatiu: 

 Amb alts percentatges d’alumnat que supera les PAU amb 

bones qualificacions.    

 Amb una amplia oferta educativa i formativa de caràcter 

oficial. Amb plans per a la  millora de la qualitat educativa se-

gon la norma EFQM de la Unió Europea. 

 Amb programes oficials  d’atenció a la diversitat d’interessos i 

de necessitats educatives específiques de l’alumnat.  

 On es dóna una preparació i capacitació adequada  per a conti-

nuar estudis universitaris o incorporar-se al mon laboral  

 Amb una amplia oferta de cicles formatius de Formació Pro-

fessional  

 Que participa en programes europeus per a estudiar i fer 

pràctiques en altres països de la Unió Europea  

 Que està coordinat amb més de 300 empreses de la comarca i 

del voltant, on el nostre alumnat fa les pràctiques laborals 

(FCT) 

 Que ofereix a l’alumnat diverses activitats complementàries 

de caràcter formatiu i cultural 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

 

Dirigiu-vos a: 

A la SECRETARIA DEL CENTRE o al 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ 

 

 
 

Carrer dels estudiants, 2 

46701 - GANDIA (VALENCIA) 

http//:tirant.edu.gva.es (Guia d’Estudis) 

46015587@gva.es 

Tel.: 96  282 94 20  Fax: 96  282 94 21 

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

 

PREINSCRIPCIÓ es fa telemàticament en procés únic del 22 al 31 

de maig de 2017. I del 19 de juny al 7 de juliol (resta de cursos) 

en la web :http: www. ceice.gva.es en la icona “Admissió de 

l’alumnat”.  

PRESENTACIÓ REQUISITS ACADÈMICS: Del 21 al 29 de juny de 

2017 (1r ESO) i del 19 de juny de 2017 al 7 de juliol de 2017 (resta 

de cursos) 

LLISTES: 12 de juliol (provisionals) 19 de juliol (definitives) 

MATRÍCULA es farà el dia i hora indicades en el sobre que et facili-

taran a les Oficines i  Consergeria del centre. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EL BATXILLERAT AL 
TIRANT 

 CURS 2017 / 2018 
Data d’actualització: 3 de maig de 2017 (Departament d’orientació) 

 

 

 
 

 

 

 

“Tenim la missió de proporcionar a l’alumnat la for-
mació, amb igualtat d’oportunitats, que els permeta 
aconseguir un futur més feliç i, per tant, millorar la 

societat”. 
(Programes de millora de la qualitat educativa al Tirant) 

 


