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E S C O L A  C O O P E R A T I V A



BATXILLERAT

El Batxillerat és una etapa postobligatòria que consta de dos
cursos acadèmics. Aquest cicle compleix una important funció
d'enllaç entre l'ESO i l'educació superior: Estudis Universitaris o
Cicles Formatius de Grau Superior. 

Descobrir interessos
 i qualitats per millorar

la tria d'estudis
posteriors

Formació general
en coneixements i 

habilitats

Adquirir base
acadèmica per

estudis posteriors



La importància que donem a valors com cooperació, responsabilitat,
solidaritat, respecte, honestedat, sostenibilitat i treball en equip.

Valors

La implicació d’un equip docent estable, amb àmplia experiència en
l’ensenyament i en formació constant, amb la capacitat de despertar el
talent de l’alumnat en un projecte 3-18 anys que permet mantenir una línia
pedagògica comuna i un seguiment de la persona en tota la seva
escolaritat.

Equip docent

L’equip de tutors i tutores en constant contacte amb els alumnes i les
famílies, fent el seguiment de temes tant acadèmics com socials i de
desenvolupament personal. 

Pla d'acció tutorial
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10 MOTIUS PER CURSAR 
BATXILLERAT A GRAVI

04 L’equip psicopedagògic que orienta i proposa al claustre actuacions per
respondre millor a les necessitats de l’alumnat i famílies i atén de manera
individualitzada l’alumnat quan ho necessita.

Equip psicopedagògic



L’àmplia i flexible oferta de matèries de modalitat permet una tria ajustada
als interessos dels nostres alumnes. Destaquem el batxillerat de caire
esportiu on l’alumnat pot cursar matèries de modalitat per preparar-los
per a les proves de les PAU o altres, o bé simplement per potenciar
l’exercici físic.

Flexibilitat matèries

La participació en activitats específiques adreçades a la formació personal i
a l'orientació acadèmica i professional per poder escollir de manera
responsable el seu futur acadèmic. 

Orientació acadèmica

Les activitats de caràcter lúdic destinades al foment de la convivència:
festes, sortides, viatge a 1r batxillerat i Ruta de l’Exili a 2n batxillerat.

Activitats de convivència
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10 L’acompanyament que reben en les proves PAU per part dels tutors/es, en
la prematrícula, la matrícula i en els dies de les proves.

Acompanyament a les PAU

L’ambient de centre proper, basat en la confiança i el respecte entre tota la
comunitat educativa que fomenta l’autoestima de les nostres noies i nois i
els ajuda a construir la seva pròpia identitat i a guanyar en autonomia.

Ambient de centre proper
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L’opció de preparar-se per a la prova oficial del FIRST dins de l’horari
lectiu.

Obtenció títol First Certificate07



En finalitzar el Batxillerat, l'alumne/a obté
una qualificació acadèmica que és el
resultat de la suma de les notes de les
matèries que s’han cursat respecte al seu
nombre i la nota del treball de recerca.

ORGANITZACIÓ 
El Batxillerat està estructurat en tres parts.
Una part COMUNA, on s’assoleix una formació
de tipus general; una part de MODALITAT,
adequada a les característiques i interessos de
l’alumne/a i orientada a una preparació
especialitzada i una tercera part amb
MATÈRIES OPTATIVES que complementen
l’opció triada.

Atenent a la modalitat de Batxillerat que volen
cursar, estableixen un camí curricular: el seu
itinerari. 

L'itinerari curricular és per a tota l'etapa, és a
dir, en començar primer de Batxillerat
l'alumne/a escull la modalitat i les matèries que
cursarà a primer i a segon. Existeix, però, la
possibilitat de poder canviar d’itinerari si els
seus interessos canvien. 

L'EXPEDIENT
ACADÈMIC 

90 %

10 % Nota del treball de recerca

Qualificació matèries



MODALITATS

L'alumne/a interessat en la modalitat de Ciències i
Tecnologia sent curiositat per les ciències experimentals, les
matemàtiques, els estudis amb continguts científico sanitaris
i el món dels processos tecnològics, materials, instruments,
aparells i màquines. 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

L'alumne/a que tria la modalitat d’Humanitats i Ciències socials
mostra 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.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

L’alumne/a que tria aquesta modalitat té interessos de caràcter
científicocultural. El seu itinerari formatiu encara pot ser més
divers i obert. S’adreça també a alumnes que volen fer un CFGS o
un grau universitari més generalista.

BATXILLERAT GENERAL



Matèries 1r  BAT
hores setmanals

2n BAT
 hores setmanals

Llengua Catalana i Literatura I i II 3 3
Llengua Castellana i Literatura I i II 2 2

Llengua Estrangera I i II 3 + 1 3 + 1

Educació Física 2 -

Filosofia 2 -

Història de la Filosofia - 3

Història - 3

Tutoria 1 1

Treball de Recerca - -
Matèria obligatòria d’opció I i matèria
comuna d’opció II 3 4

Matèria de modalitat 3 4

Matèria de modalitat 3 4

Optativa anual (franja 1) 3  

Optativa anual (franja 2) 3  

Optativa anual (franja 3) 3  

Modalitat o específiques   4 o 2+2

Total 32 32

MATÈRIES COMUNES



Modalitat de batxillerat Matèria obligatòria de
modalitat (1r curs)

Matèria obligatòria de
modalitat (2n curs)

Ciències i tecnologia Matemàtiques I Matemàtiques II

Humanitats i
ciències
socials

Humanitats Llengua i Cultura Llatines
I

Llengua i Cultura Llatines
II

Ciències
socials

Matemàtiques CS I o
Matemàtiques I Matemàtiques CS II

General (en fase pilot) Matemàtiques Generals Ciències Generals

MATÈRIES DE MODALITAT
Matèries obligatòries de modalitat:

Les matèries de cada modalitat asseguren els coneixements necessaris per als estudis
posteriors. 

Les matèries I es cursen al llarg del primer curs del Batxillerat, mentre que les matèries II
es realitzen a 2n, després d’haver superat les primeres. 



Matèries de modalitat  1r BAT 
hores setmanals

2n BAT
hores setmanals

Matemàtiques I i II  3  4

Biologia I i II  3  4

Física I i II  3  4

Química I i II  3  4

Geologia i ciències ambientals I i II  3  4

Dibuix tècnic I i II  3  4

Tecnologia i enginyeria I i II  3 4

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Aquesta modalitat té les Matemàtiques com a matèria d'opció obligatòria. 



Matèries de modalitat  1r BAT 
hores setmanals

2n BAT
hores

setmanals

Llengua i Cultura Llatines I i II 3  4

Matemàtiques aplicades a les ciències
socials I i II 3  4

Economia  3  -

Història del món contemporani 3 -

Literatura universal 3 -

Funcionament de l’Empresa i Disseny de
Models de Negoci   4

Geografia  -  4
Història de  l’Art - 4

Literatura Catalana - 4
Literatura Castellana - 4

MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS
L'opció d'Humanitats té com a matèria obligatòria el Llatí i l'opció de Ciències
socials, la matèria de Matemàtiques aplicades a les ciències socials.



Matèries de modalitat 
1r BAT 

hores setmanals
2n BAT

hores setmanals

Matemàtiques generals 3 -

Ciències Generals - 4

Economia, emprenedoria i activitat
empresarial

3  -

Moviments culturals i artístics - 4

MODALITAT GENERAL

BATXILLERAT ESPORTIU

Aquesta modalitat té com a matèria d’opció obligatòria les Matemàtiques generals a
primer i les Ciències generals a 2n.

També oferim un batxillerat de caire esportiu que permet a l'alumnat formar-se en
primers auxilis i fer activitat física. A banda de ser una font de salut i equilibri en
general, és una bona formació per accedir als Estudis de l’Activitat Física i de
l’Esport o als Cicles Formatius de Grau Superior d’aquest àmbit.

Entenem aquesta nova opció com una continuació de la presència de l’educació
física al llarg de les etapes de Primària i ESO a la nostra escola, reparant d’aquesta
manera la manca evident d’activitat física en el Batxillerat, complement essencial
per al desenvolupament acadèmic i personal dels i les nostres alumnes.



Matèries  1r BAT 
hores setmanals

2n BAT
hores setmanals

Francès  3  4
Habilitats esportives i primers

auxilis I i II 3 4

Comunicació audiovisual  3  -

Psicologia i sociologia  3  -

Problemàtiques socials 3 -
Reptes científics 3 -
Creació literària 3 -

Programació i Robòtica 3 -

MATÈRIES OPTATIVES
Les matèries optatives, les escull l'alumne/a d'entre les matèries d'altres
modalitats que ofereix el centre a més de les següents, que no corresponen a
cap de les modalitats ofertades:



Han de cursar un mínim de 6
matèries de la modalitat que
han escollit al llarg de l’etapa,
excepte en la modalitat de
batxillerat general, de la qual
només han de cursar la
matèria obligatòria de
modalitat. 
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Tria matèries

02 03

Itinerari lògic Flexibilitat

ITINERARIS CURRICULARS

Han de procurar fer un itinerari
lògic i coherent amb les seves
característiques, interessos i
necessitats.

Les possibles combinacions
són múltiples i prou variades
per configurar un Batxillerat
ajustat a les necessitats de
cada alumne/a. 

La tria de matèries d’altres
modalitats amplia en alguns
casos les sortides posteriors,
sobretot pel que fa a Cicles
Formatius de Grau Superior,
CFGS. 

Per tal de configurar els diferents itineraris del període 2023-2025, els i les alumnes trien
una matèria de cada columna per a cada curs, seguint les següents premisses:



Obligatòria de
modalitat Modalitat 1 Modalitat 2 Optativa 1 Optativa 2 Optativa 3

Matemàtiques I Biologia I Química I Física I Robòtica i
Programació Reptes Científics 

Matemàtiques 
CS I Dibuix Tècnic I Tecnologia i

Enginyeria I

Geologia i
Ciències

Ambientals I
Creació Literària Comunicació

Audiovisual  

Llengua i Cultura
Llatines I

Història del
Món

Contemporani
Economia Francès Problemàtiques

socials

Habilitats
esportives i primers

auxilis I

Matemàtiques
generals

Economia, 
Emprenedoria

i Activitat
empresarial

Literatura
Universal Psicologia  

 Modalitat Ciències i Tecnologia

 Modalitat Humanitats i Ciències Socials

 Modalitat general

 Batxillerat esportiu

Els blocs que s'oferten per a l'etapa 2023 -2025 a 1r de Batxillerat són:

1r BATXILLERAT



Obligatòria de
modalitat Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3

Matemàtiques II Biologia II Química II Física II

Matemàtiques CS II Dibuix Tècnic II Tecnologia i Enginyeria
II

Geologia i Ciències
Ambientals II

Llengua i Cultura
Llatines II

Funcionament de
l’Empresa i Disseny de

Models de Negoci
Literatura Catalana Literatura Castellana

Ciències Generals Història de l’Art Moviments Culturals i
Artístics Geografia

 Francès Habilitats esportives II

Els blocs que s'oferten per a l'etapa 2023 -2025 a 2n de Batxillerat són:

2n BATXILLERAT

 Modalitat Ciències i Tecnologia

 Modalitat Humanitats i Ciències Socials

 Modalitat general

 Batxillerat esportiu



ORGANITZACIÓ
HORÀRIA

Els i les alumnes de 1r de Batxillerat tenen dues tardes lectives, la del dilluns i la
del dimecres. A 2n de Batxillerat tenen classe les tardes del dimarts i del dijous



MODEL HORARI
Hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

8.00 ASSEMBLEA EFBAT 
PROB. SOC.

CREACIÓ LIT.
REPTES C. 

PROG. i
ROBÒTICA
C.A.V. HAB.

ESPORTIVES

PROB. SOC.
CREACIÓ LIT.

REPTES C. 

9.00
TECNO H.CONT.

ECONOMIA
QUÍMICA

LIT. UNIV.
DIBUIX T. EC. I

EMPR.
BIOLOGIA

PROG. i
ROBÒTICA
C.A.V. HAB.

ESPORTIVES

FÍSICA
PSICOLOGIA

MÓN CLÀSSIC

FÍSICA
PSICOLOGIA MÓN

CLÀSSIC

9.55 ANGLÈS
FÍSICA

PSICOLOGIA
MÓN CLÀSSIC

LIT. UNIV.
DIBUIX T. EC. I

EMPR.
BIOLOGIA

MATES MATES
SOC. MATES

GEN.
ANGLÈS

PATI 

11.25
PROB. SOC.

CREACIÓ LIT.
REPTES C. 

FIRST EF CASTELLÀ

TECNO
H.CONT.

ECONOMIA
QUÍMICA

TECNO H.CONT.
ECONOMIA

QUÍMICA

12.25 CATALÀ CATALÀ ANGLÈS EFBAT  MATES MATES
SOC. MATES GEN.

13.20 migdia 
MATES MATES

SOC. MATES
GEN.

migdia  FILOSOFIA
LIT. UNIV. DIBUIX

T. EC. I EMPR.
BIOLOGIA

14.50 CASTELLÀ

 

FILOSOFIA

 

 

 

15.50

PROG. i
ROBÒTICA C.A.V.

HAB.
ESPORTIVES

CATALÀ

 

 

1r BATXILLERAT



MODEL HORARI
Hora dilluns dimarts dimecres dijous divendres

8.00 ANGLÈS
BIOLOGIAH. ART

EMPRESA
TECNO 

ANGLÈS FILOSOFIA

LIT. CAST.
GEOGRAFIA
FÍSICA HAB.
ESPORTIVES

9.00 CATALÀ MATES MATES
SOC LLATÍ HISTÒRIA

LIT. CAT. C.A.V.
QUÍMICA
DIBUIX T.

CASTELLÀ

9.55
BIOLOGIAH. ART

EMPRESA
TECNO 

LIT. CAT. C.A.V.
QUÍMICA DIBUIX

T.
FILOSOFIA

BIOLOGIAH.
ART EMPRESA

TECNO 

MATES MATES
SOC LLATÍ

PATI 

11.25

LIT. CAST.
GEOGRAFIA
FÍSICA HAB.
ESPORTIVES

CASTELLÀ
LIT. CAT. C.A.V.

QUÍMICA
DIBUIX T.

FIRST EF ANGLÈS

12.25 FILOSOFIA

LIT. CAST.
GEOGRAFIA
FÍSICA HAB.
ESPORTIVES

CATALÀ ASSEMBLEA
BIOLOGIAH.

ART EMPRESA
TECNO 

13.20
LIT. CAT. C.A.V.

QUÍMICA DIBUIX
T.

migdia  MATES MATES
SOC LLATÍ migdia  HISTÒRIA

14.50 HISTÒRIA

 

MATES MATES
SOC LLATÍ

 

 

15.50 CATALÀ

LIT. CAST.
GEOGRAFIA
FÍSICA HAB.
ESPORTIVES

 

 

2n BATXILLERAT



Vol donar suport al desenvolupament global de la personalitat de
l’alumne/a; atendre factors com les actituds, els valors, els sentiments, les
aptituds, l’adaptació i la integració social. 

Orientació Personal

Vol facilitar l'aprenentatge, coordinant i integrant els diferents aspectes
que incideixen en el seu procés educatiu. Aquesta orientació s’ha de
centrar en el currículum de l’alumne/a, per tal d'aconseguir una
configuració equilibrada. 

Orientació acadèmica

Vol ajudar l’alumne/a a ser un subjecte actiu i conscient en tot allò que
afecta l’elecció d'una professió, la recerca i obtenció de feina. 

Orientació Professional
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TUTORIA
L’Escola Gravi té com a objectiu final ajudar a desenvolupar i potenciar al màxim les
capacitats, possibilitats i habilitats de cada alumne/a, atenent adequadament les
diferències individuals. 

L’acció tutorial en el Batxillerat completa aspectes formatius de personalitat de
l'alumne/a, orienta dins de l’opcionalitat que ofereix l’etapa i afavoreix la reflexió sobre
els factors personals i les exigències socials que condicionen els seus desitjos i
decisions pel que fa al seu futur laboral. 

Les finalitats de l’acció tutorial en aquesta etapa poden concretar-se en tres: 



04 05 06

Visites a l'Escola del Treball i
al Saló de l'ensenyament

Visita a la UAB durant les
jornades de portes obertes

01

Visites

02 03

Xerrades Tallers

ORIENTACIÓ PERSONAL, 
ACADÈMICA I PROFESSIONAL

Xerrades informatives de
diferents universitats: UB,
UPC, UPF i UVic

El taller d'habilitats psicològiques
i intel·ligència emocional a 1r de
Batxillerat i un altre relacionat
amb el rendiment acadèmic a 2n. 

A primer, s'explica com
afrontar el Batxillerat i com
treure'n el major profit
possible.

A segon es descriuen els
diferents tipus d'estudis
superiors,

Tutories Taula rodona Converses amb
familiars de l'escola

Alguns/es alumnes que han
estudiat a l’escola i ara estan
en diferents moments de la
seva vida acadèmica i/o
professional els expliquen les
seves experiències,
expectatives, plantejaments, i
tot allò que els pugui
interessar.

Facilitem les trobades entre
familiars de l'escola i grups reduïts
d'alumnes perquè els expliquin els
detall de la seva vida laboral:
situació actual de la professió,
noves ocupacions sorgides en el
sector, perspectives futures de la
professió i professions semblants
relacionades i altres aspectes.



Recerca per ser....
competents

crítics 
analítics

resolutius

Pot ser:
individual

o en parelles
 

Període: 
de gener 1r Bat

a desembre 2n Bat

TREBALL DE RECERCA
Volem que els i les nostres alumnes donin molta importància al Treball de Recerca.
Entenem que han de ser estudiants competents, amb capacitat de cercar, triar i
analitzar les fonts d’informació necessàries, a més de crear, investigar i aplicar la
metodologia més adequada per tal d'aconseguir un determinat objectiu. 

Cada curs es seleccionen treballs atenent a la seva qualitat i temàtica per ser
presentats als premis que atorguen diferents universitats i entitats.  La Mostra i
Fòrum de Treballs de Recerca de l'escola posa punt i final a l'etapa del Batxillerat. 



Avaluació procedimental

Avaluació treball

45 %

45 %

El tutor/a del treball és responsable d’avaluar un 45% de la nota del
treball, tenint en compte la part procedimental i, per tant, el compliment
dels terminis acordats amb el tutor/a, la regularitat en la realització de
les tasques, la planificació de la recerca, la capacitat de resoldre els
problemes, la reorientació del treball si és necessari i la capacitat
d’anàlisi i interpretació de les dades o informacions recollides. 

El 45% del treball valora aspectes com la recerca, la metodologia, la
coherència i d’altres com la correcció, la llengua i l’estil i la presentació.

Exposició oral

10 % El 10% de l’exposició oral té en compte l’estructura, l’ordre, el llenguatge
verbal i no verbal i els materials que utilitza l’alumnat per exposar la
recrca.

El 55% restant l’avalua un tribunal de recerca únic, d’aquesta manera s'aconsegueix una
valoració més homogènia per a tot l’alumnat.  El tribunal està format per 5 membres del
Claustre, que representen tots els departaments. 



FORMEM PART DE

www.gravi.com

93 254 02 63

secundaria@gravi.com


