2n BATXILLERAT- Curs 2012-13

INS CAN PUIG
Sant Pere de Ribes

Nombre total d'alumnes
Modalitat Ciències i Tecnologia
Modalitat Humanitats i C. Socials

Nombre d'alumnes per tutoria
Nombre d'alumnes per grup
Desdoblaments en:
Llengua Catalana: 1 hora de 2
Llengua Castellana: 1 hora de 2
Anglès:1 hora de 3

63
26
37

20-21-22
31-32

EQUIP DOCENT 2n BTX

Curs: 2012-13

MATÈRIES COMUNES
Llengua catalana i literatura

Joan Carles Seguí, Montse López

Llengua castellana i literatura,

Vinyet Vidal

Llengua estrangera (anglès)

Amber Sewell

Història

Víctor Vitutia

Història de la filosofia

Toni Bielsa

MATÈRIES MODALITAT
Biologia

Goretti Guzman

Física

Pilar Isaiz

Tecnologia

Ivan Domingo

Literatura catalana

Joan Carles Seguí

Matemàtiques CC SS

Rosa Salvador

Ciències de la terra

Literatura Castellana

Teresa Pérez

Goreti Guzman,
Montse Colillas

Matemàtiques

Rosa Salvador

Geografia

Joan Canals

Història de l’Art

Víctor Vitutia,
Montse López

Química

Rosa Margarit

Electrotècnia

Sergi Resa

Núria Cambara

Estada a l’empresa

N. Cambara, M. Glez

Economia empresa

Treball de Recerca

Toni Bielsa, Joan Carles Seguí, Montse López, Vinyet
Vidal, Loli Escobar, Pilar Isaiz, Ivan Domingo

ESTRUCTURA DEL BATXILLERAT i
ORGANITZACIÓ DE L’ETAPA
El currículum de batxillerat consta de:
● matèries comunes
● matèries de modalitat (5 de la pròpia mod)
● matèries optatives o de modalitat
● treball de recerca
● A més, l’alumnat té assignada1 hora setmanal
de tutoria (grup/individual)

TREBALL DE RECERCA
● L’alumne tria un tema tutoritzat per un professor.
●A

Can Puig es realitza un PROJECTE a 1r de BTX

● A 2n BTX es realitza la RECERCA, el seu valor
configura el 10% de la nota total del batxillerat.

Aquest treball contribueix a desenvolupar la capacitat de
recerca,que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions
acadèmiques posteriors.

CALENDARI ACADÈMIC DE 2n. BATXILLERAT
NOVEMBRE

19

FEBRER

13
19
20

dilluns

Inici 2na. Avaluació

Setmana de recerca
dimecres

Inici 3a Avaluació
PREINSCRIPCIÓ PAU (alerta matèries)

MAIG

JUNY

7

dimarts

Final Classes
MATRÍCULA PAU

8
14

dimecres
dimarts

Proves Recuperació/Millora

16

dijous

Sessió d'Avaluació Final Etapa avançada

17

divendres

Lliurament de Qualificacions

20
31

dilluns
divendres

Classes de Preparació de les PAUs
Classes de Recuperació BAT

11
15

dilluns
divendres

Proves d'Accés a la Universitat
Proves Extraordinàries

22

divendres

Lliurament de les qualificacions finals

ACCIÓ TUTORIAL
●Participació democràtica en la vida del Centre
●Seguiment acadèmic i pla personal de formació
Fitxa Pla personal de formació
Elaboració i revisió
Horari d'estudi
Elecció matèries optatives
Treball de síntesi i recerca

●Orientació curricular i vocacional
Avaluació inicial, continuada i final
Autoconeixement
Sistema educatiu, estudis i professions

●Participació en activitats culturals de l'entorn
http://www.iescanpuig.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=173

● TEMPS D'ESTUDI: mínim de 12 hores setmanals
● ASSISTÈNCIA:

> ... més d’un 20% de faltes d’assistència sense justificar
en una matèria fa impossible realitzar els aprenentatges de
forma continuada, l’observació d’aquest procés i
l’avaluació per part del professor/a. Quan això ha succeït,
l’Equip Docent no té registres suficients d’avaluació per
superar-li la matèria.(Extracte Criteris d’Avaluació de Centre)
>12 faltes assistència no justificades (15 dies)-->

1 dia d'expulsió (acord de l'equip docent )

OPCIÓ POSTERIOR
DE CFGS i FORMA D’ACCÉS
●Cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes
acadèmics.
● A partir de l'any que es compleixen els 19 anys,
també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés.

●A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita
que es té un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual es vol
accedir i se supera la prova d'accés corresponent.

OPCIÓ PAU: ESTRUCTURA DE LA PROVA
Fase general
Consta de cinc exercicis:
1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. Llengua estrangera
4. Història o Història de la filosofia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat triada per
l'estudiant
Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres
matèries de modalitat de batxillerat, distintes a
l’examinada en la fase general.

Qualificació de la fase general i nota d’accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana
aritmètica dels 5 exercicis.

Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0
a 10 punts.

És condició indispensable tenir una qualificació de la fase
general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar
a nota d’accés.

Nota d’accés.
La prova d'accés a la universitat és superada si s’obté una
nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana
ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el
40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG= qualificació de la fase general (sempre que aquesta
sigui superior o igual a 4)

Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa
indefinida.

Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres
matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada
en la fase general.
Cada matèria examinada com a fase específica serà
qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una
qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa
per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics
següents a la superació d’aquestes.

Nota d’admissió
La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat
estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries
de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient
que correspongui (0,1 o 0,2).
Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la
branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on
es fa la preinscripció.
Es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un
cop ponderades, proporcionin una millor nota d’admissió.
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

OPCIÓ POSTERIOR
D’ESTUDIS UNIVERSITARIS i FORMA D’ACCÉS

●Admissió des de PAU: taula de ponderacions
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/admissio/taule
s_ponderacio/index.html

●Llistes de notes de tall i de places universitàries
http://www.gencat.cat/economia/ur/ambits/universitats/acces/prein/info/listat/

• Nou sistema de comunicació amb
els pares (faltes i comunicació).
• Nou horari.
• Estudi assistit.
• Nova normativa per a les sortides
amb nit

Serveis:

Menjador.
Associació Esportiva

PRECS I PREGUNTES

INS CAN PUIG
Sant Pere de Ribes

