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Estructura del sistema Estructura del sistema 
educatiueducatiu

Cicles Grau Superior UNIVERSITAT
diplomatures (cicle curt)
llicenciatura (cicle llarg)

MÓN  LABORAL

BATXILLERAT   LOMCE
1r curs
2n curs

(de 16 a 18 anys)

E S O
1r, 2n, 3r, 4t curs
(de 12 a 16 anys)

PRIMÀRIA
(de 3 a 12 anys)



Característiques del Característiques del 
batxilleratbatxillerat

etapa postobligatòria
s’hi accedeix amb el graduat en ESO
consolidació de continguts de l’ESO
funció d’enllaç amb estudis superiors i vida 

activa al món laboral
estudis integradors, flexibles i polivalents
amb una important dimensió orientadora
Convalidacions Conservatori musical, Esports 

alta competició...



Tutoria  al  batxilleratTutoria  al  batxillerat

 Està centrada en l’orientació acadèmica i 
professional dels alumnes alhora que en la seva 
formació integral de persones responsables i 
compromeses

 Per això cada tutora o tutor disposa a la setmana 
d’una hora amb tot el grup classe i una altra hora 
per a entrevistes amb pares i mares. Activitats, 
totes elles, programades dins el Pla d’Acció 
Tutorial de Batxillerat



Itineraris  de  batxillerat Itineraris  de  batxillerat 
que oferim al nostre centreque oferim al nostre centre

Artístic:
Arts plàstiques (plàstica, imatge i disseny)
Arts escèniques (teatre, música, dansa)

Humanitats 
Ciències Socials
Ciències de la natura i la salut
Tecnològic

Possibilitat doble titulació BatxiBacc francès des de 
qualsevol itinerari



BatxiBaccBatxiBacc
doble titulació batxillerat català i baccalauréat francèsdoble titulació batxillerat català i baccalauréat francès

 Currículum mitx Batxillerat i Baccalauréat francès
 S'accedeix amb nivell B1 de francès o equivalent
 Grup 16 alumnes  (10 reservades alumnes Bellera)
 Matèries en francès (no fan anglès llengua estrangera):

– Història de França
– Llengua i Literatura franceses
– Treball de recerca
– Intercanvi o estada a l'empresa

 Proves externes Baccalauréat a Barcelona
 Nivell B2 francès i accés a universitats francòfones

 Calendari avançat per preinscripció BatxiBacc (2, 3 i 4 maig'17)



Tipus de matèriesTipus de matèries

En el batxillerat les assignatures 
s’anomenen matèries i poden ser:

  Matèries comunes
  Matèries de modalitat
  Específiques o de centre (a 2n curs)

  Treball de recerca (entre 1r i 2n curs)

  Tutoria



Matèries comunesMatèries comunes

  Llengua catalana 
  Llengua castellana
  Idioma anglès i francès (BatxiBacc)
  Educació física (a 1r curs)
  Filosofia (a 1r i 2n curs)
  Història  (a 2n curs)
  Ciències pel Món Contemporani (1r) 



Matèries EspecífiquesMatèries Específiques

   S'ofereixen a 2n curs  i n'hi ha de 2h o 4h setmanals

    Estada a l'empresa
    Cultura religiosa / Religió
    Modalitat com a específica

   Tècniques Gràfico Plàstiques 
   Literatura Universal 
   Psicologia 
   Cultura Greco-llatina
   Literatura Castellana 
   Audiovisuals



Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
HumanísticHumanístic

Geografia
Història del món
Llatí (obligatòria a 1r i 2n)
Grec (específica a 2n)
Literatura Catalana
Literatura Castellana



Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
Ciències SocialsCiències Socials

Història del món
Geografia
Economia
Economia i organització d’empreses
Matemàtiques a ciències socials 

(obligatòria a 1r i 2n)



  Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
CientíficCientífic

 Biologia
 Física  (específica a 2n curs)
 Química
 Matemàtiques (obligatòria a 1r i 2n) 



  Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
TecnològicTecnològic

Tecnologia industrial
Física
Matemàtiques (obligatòria a 1r i 2n)
 Química / Dibuix tècnic  (a 1r i/o 2n) 



Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
Artístic (arts plàstiques)Artístic (arts plàstiques)

Dibuix artístic
Dibuix tècnic
Fonaments del disseny 
Tècniques gràfico-plàstica (espec. 2H a 2n)

Audiovisuals 1r i (2h a 2n)
Volum 
Fonaments de l’Art (obligatòria a 1r i 2n)



Matèries de modalitat Matèries de modalitat 
Artístic (arts escèniques)Artístic (arts escèniques)

 Audiovisuals a 1r i (2h a 2n)
 Anatomia aplicada
 Arts escèniques
 Anàlisi musical
 Literatura Universal (específica a 2n)

 Fonaments de l’Art (obligatòria a 1r i 2n)

 (sortides al teatre en vespres i caps de setmana)



Comunitat d'innovació i aprenentatgeComunitat d'innovació i aprenentatge

Projecte educatiu en constant millora:

HYDROS
Robòtica
Plurilingüisme
Erasmus +
...



Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:15 – 

09:10

Classe Classe Classe Classe Classe

09:10 – 

10:05

Classe Classe Classe Classe Classe

10:05 – 11:05 Classe Classe Classe Classe Classe
Pati

11:40 – 12:40 Classe Classe Classe Classe Classe

12:40 – 

13:35

Classe Classe Classe Classe Classe

13:35 – 

14:30

Classe Classe Classe Classe Classe

Horari de BatxilleratHorari de Batxillerat



Apadrinem ARTS . . . Apadrinem ARTS . . . 

Batxillerat Arts Plàstiques i Escèniques 
Telf. 933500308 inspicasso@gmail.com

Barcelona

mailto:inspicasso@gmail.com


Institut  CELESTÍ BELLERAInstitut  CELESTÍ BELLERA
de Granollersde Granollers

Preinscripció 2017-2018

Del 16 al 24 de maig
Horari: 9-14 h i dll-dmts 15-17 h

Cal portar original de:
DNI alumne/a
Tarja sanitària
Certificació notes ESO
DNI pares
Llibre família

Full preinscripció omplert



Jornada de Jornada de 
portes obertes portes obertes 
del Batxilleratdel Batxillerat

Institut 
Celestí 
Bellera

Maig’17

www.bellera.cat
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