
 

 

 

INS MIQUEL BIADA 

INFORMACIÓ  

CURS 2017-2018 

(alumnes 1r batxillerat curs 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIONS D’INTERÈS. 

A continuació trobareu un recull de dates molt importants a tenir en 

compte. Us preguem que no les oblideu! 

 

 El curs 2017-2018 començarà pels alumnes de 2n de batxillerat el 

proper dijous dia 14 de setembre de 2017 a les 12:00 hores del 

migdia. Aquest primer dia els nois i noies seran rebuts per l’equip 

directiu i els seus tutors i tutores i rebran tota la informació necessària 

pel començament de les classes, que tindrà lloc segons l’horari pertinent. 

 La compra de llibres a través de l’AMPA es realitzarà amb la llibreria 

El Tramvia. S’haurà de fer la reserva a través de la pàgina web del 

centre on hi ha una pestanya amb l’enllaç directe. 

L’aplicatiu estarà obert des del 29 de juny fins al 12 de juliol. 

Les famílies que així ho vulguin podran venir a l’institut els durant els 

dies de  juliol de 10.00 a 13.00 hores, a la biblioteca del centre, per 

a fer la comanda amb assessorament.  

La compra dels llibres es podran fer entre el 24 de juliol i el 9 de 

setembre a la llibreria El Tramvia (Plaça de Granollers, 1, Mataró). 

Les famílies que vulguin fer la compra de llibres a través de l’AMPA han 

de fer obligatòriament la reserva a l’aplicatiu, en cas contrari l’AMPA no 

podrà assegurar la disponibilitat dels llibres.  

 Els exàmens de setembre seran els dies 1 i 4 de setembre de 2017, 

segons l'horari que trobareu en aquest mateix llibret. 

 La reunió de pares dels alumnes de 2n de batxillerat tindrà lloc el 

dimecres dia 25 d’octubre de 2017 a les 19.00 hores,  a la Sala de 

Conferències del centre. Poc abans d’aquesta data rebreu un recordatori 

per correu. 

 La data d’entrega de notes pels alumnes que hagin de recuperar alguna 

matèria, serà el 7 de setembre a les 9:00h. 

 

 

 

 

 



 

CURRÍCULUM 2n de BATXILLERAT 2017-2018 

Segons la llei d’educació LOMCE (Llei orgànica per a la millora 

de la qualitat educativa) el currículum de matèries queda 

repartit com us indiquem en el següent quadre: 

  

 
 SEGON  DE BATXILLERAT  2017-2018 

 
 
 
 
Part Comuna 
 

 
Matèries 

 
Hores setmanals 

Llengua i literatura catalana 2 hores 

Llengua i literatura castellana 2 hores 

Llengua estrangera (anglès) 3 hores 

Història de la filosofia 3 hores 

Història d’Espanya 3 hores 

Tutoria  1 hora 

Part 
diversificada 
(Modalitat) 

Modalitat 1 4 hores  

Modalitat 2 4 hores 

Modalitat 3 4 hores 

Modalitat 4 o Optativa pròpia del 
centre 

4 hores 

 
TOTAL HORES SETMANALS 

 
30 HORES 

 

MODALITAT CIENTÍFICO TÈCNICA 
 

Matemàtiques II 

Física II 

Química II o Tecnologia Industrial II 

Biologia II o  Dibuix Tècnic II  

MODALITAT HUMANÍSTICO-SOCIAL 
 

Matemàtiques aplicades a les CCSS II  o Llatí II 

Economia de l’empresa II o  Literatura catalana 

Història de l’art 

Geografia Econòmica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LLIBRES DE TEXT 2n BATXILLERAT CURS 2017-2018 
 

Tot seguit trobareu tots els llibres de batxillerat del centre. Els 

alumnes han de comprar els llibres de les matèries comunes i de les 

de modalitat que cadascú triï.  

MATÈRIES COMUNES 

CATALÀ, CASTELLA I ANGLÈS El mateix llibre del curs passat 

HISTÒRIA HISTÒRIA. Ed. Vicens Vives 

2n Batxillerat  ISBN: 978-84-316-9221-6 

MATÈRIES DE MODALITAT:  BATXILLERAT SOCIAL-HUMANÍSTIC 

ECONOMIA DE L’EMPRESA  ECONOMIA DE L'EMPRESA 2 (editorial Mc Graw Hill). 

ISBN: 978-84-481-8383-7 

LLATÍ (Lectures obligatòries) Les metamorfosis d’Ovidi. Ed. Quaderns 4 relats. Rústega.  
ISBN: 978-84-7727-350-9 

Els Germans de Terenci. Ed. La Magrana. 
ISBN: 978-84-8264-707-4 

MATÈRIES DE MODALITAT: BATXILLERAT CIENTÍFICO-TÈCNIC 

QUÍMICA Química 2  Mc graw Hill ISBN: 84-481-8463-7 

FÍSICA Física  2  Ed. Mc Graw Hill ISBN:84-481-7002-4 

BIOLOGIA Biologia Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-682-3612-4 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques  Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-4186-4 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL Tecnologia Industrial 2. Sèrie Fluvia. Ed. Mc Graw Hill 

ISBN ISBN 978-84-486-1136-1 

 
LLIBRES DE LECTURA 
 
Llibres de lectura de llengua catalana 

 Àngel Guimerà, Terra baixa 

 Rodoreda, mercè;  La plaça del Diamant 
 
Llibres de lectura de llengua castellana 

 Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares (Prólogo al lector; Rinconete y 

Cortadillo; El licenciado Vidriera; La ilustre fregona; El casamiento engañoso; El 

coloquio de los perros) 

 Federico García Lorca: La casa de Bernarda Alba 

 

Solament pels que faran Literatura Catalana 

 Víctor Català,  Solitud 
 Joan Puig i Ferreter,  Aigües encantades 
 Joan Salvat-Papasseit,  El poema de la rosa als llavis 
 Joan Oliver, Ball robat 
 Joan Vinyoli,  Vent d'aram,  
 Maria Àngels Anglada, El violí d'Auschwitz 



INTERCANVI DE LLIBRES.                                                                                                               

 

Igual que altres cursos, continuarem amb el projecte d’intercanvi de llibres de 

text entre l’alumnat de la nostra escola. La nostra intenció és, exclusivament, la 

d’oferir un servei a la comunitat educativa del centre.  

Hem preparar un espai al nostre Moodle, al qual es podrà accedir des de la 

nostra web, per poder fer efectiva la compravenda de llibres de text de segona 

mà a tots els alumnes que vulguin gaudir d’aquest servei. 

 
 
EXÀMENS DE SETEMBRE. 
 
Els alumnes amb matèries de 1r de batxillerat suspeses en l’avaluació Final 

Ordinària de juny, s’hauran de presentar als exàmens de setembre. Alguns 

alumnes teniu a les vostres mans evitar la repetició de curs, altres, malgrat que 

ja promocioneu a segon, teniu una molt bona oportunitat per aprovar les 

matèries pendents i començar segon en millors condicions.  

Aprofiteu aquesta oportunitat, prepareu-vos bé les matèries pendents, a segon 

ho agraireu. 

Els exàmens tindran lloc els dies 1 i 4 de setembre. En les graelles següents 

hi trobareu el calendari concret. 

 

 
BATXILLERAT CIENTÍFIC 

 

 
 

 
Divendres 

1 de setembre de 2017 

 
Dilluns 

4 de setembre de 2017 

De 8 a 9.30 
Filosofia 
aula eu3.1 

Català 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 9.30 a 11 
Anglès 

aula eu3.1/ eu3.2 
Castellà 

aula eu3.1/ eu3.2 

De 11 a 12.30 
Matemàtiques 

aula eu3.1/ eu3.2 
Química 
aula eu3.1 

De 12.30 a 14 
Física 

aula eu3.1/ eu3.2 
Biologia 
aula eu3.2 

De 14 a 15:30 
Educació Física 

aula eu3.1 
 

 

 

 



 

 
BATXILLERAT TECNOLÒGIC 

 

 
 

Divendres 
1 de setembre de 2017 

Dilluns 
4 de setembre de 2017 

De 8 a 9.30 
Filosofia 
aula eu3.1 

Català 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 9.30 a 11 
Anglès 

aula eu3.1/ eu3.2 
Castellà 

aula eu3.1/ eu3.2 

De 11 a 12.30 
Matemàtiques 

aula eu3.1/ eu3.2 
Tecnologia 
aula eu3.2 

De 12.30 a 14 
Física 

aula eu3.1/ eu3.2 
Dibuix tècnic 

aula 303 

De 14 a 15:30 
Educació Física 

aula eu3.1 
 

 

 
BATXILLERAT HUMANÍSTIC 

 

 
 

Divendres 
1 de setembre de 2017 

Dilluns 
4 de setembre de 2017 

De 8 a 9.30 
Filosofia 
aula eu3.1 

Català 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 9.30 a 11 
Anglès 

aula eu3.1/ eu3.2 
Castellà 

aula eu3.2 

De 11 a 12.30 
Llatí 
eu3.3 

Optatives (Franc, Rev, 
Psi/Soc,Hª Mús) 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 12.30 a 14 
Història món 
contemporani 

aula eu3.3 

Literatura castellana 
aula eu3.2 

De 14 a 15:30 
Educació Física 

aula eu3.1 
 

 

 
BATXILLERAT SOCIAL 

 

 
 

Divendres 
1 de setembre de 2017 

Dilluns 
4 de setembre de 2017 

De 8 a 9.30 
Filosofia 
aula eu3.1 

Català 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 9.30 a 11 
Anglès 

aula eu3.1/ eu3.2 
Castellà 

aula eu3.1/ eu3.2 

De 11 a 12.30 
Matemàtiques 

aula eu3.1/ eu3.2 

Optatives (Franc, Rev, 
Psi/Soc,Hª Mús) 
aula eu3.1/ eu3.2 

De 12.30 a 14 
Economia i org. Emp. 

aula eu3.2 
Economia i org. Emp 

aula eu3.2 

De 14 a 15:30 
Educació Física 

aula eu3.1 
 

 



 
 

TREBALL DE RECERCA 
 
La major part de vosaltres ja tindrà tutor/a de seguiment del vostre treball de recerca. 

Heu d’aprofitar aquest estiu per avançar en el vostre treball seguint les indicacions del 

tutor. 

Us recordem les dates per al curs vinent: 

 
JUNY 2017 

  

INICI DEL TREBALL. 
Abans d’acabar el curs el tutor es troba  amb l’alumne a fi d’iniciar el 
seguiment del Treball. Cal treballar durant l’estiu i mostrar-li la feina feta 
quan s’iniciï el curs 2017-18. 

29 de SETEMBRE de 2017 SESSIÓ PRÀCTICA D’AJUDA sobre tractament de textos a l’aula 
d’informàtica (a càrrec del professor Lluís Riera). Hora de tutoria. 

Dilluns 8 de GENER de 2018 PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DEL TREBALL. 
Lliurament de l’esborrany sencer del TR al tutor de seguiment. Ara no cal 
imprimir-lo perquè hi pot haver correccions. 

Abans del 16 de gener.  RETORN DEL TREBALL CORREGIT.El tutor de seguiment revisarà el treball 
i el retornarà per tal que l’alumne faci les modificacions que calgui. 

Dimarts 16 de gener de 2018 fins a 
les 23.30h. 

MOODLE. 
Es penjarà el Treball en pdf al moodle de la Biblioteca. 
Des d’aquest moment i fins al dia de l’exposició, el tutor de seguiment i el 
professor del Departament assignat al Tribunal revisaran el Treball de 
l’alumne. 

Dimecres 17 de gener de 2018. LLIURAMENT DEL TREBALL EN PAPER. 
La coordinadora recollirà els treballs en paper en l’horari que s’estableixi. 

Exposicions : entre el dia 22  i el  
26 de gener 2018. 

EXPOSICIONS i posterior publicació de les notes (els dies de la setmana ja 
es  determinaran). Quan  es fan les exposicions s’aturen les classes de 2n 
de batxillerat. 

 

CONSELLS D’ESTIU. 

Per passar unes bones vacances i no oblidar tot el que heu après aquest curs us 

recomanem: 

 Llegiu, allò que us agradi, en català, en castellà, en anglès, en francès, en 

la vostra llengua aquells que en parleu de diferents, però llegiu, la lectura 

sempre enriqueix. A la web del centre (www.biada.org enllaç Biblioteca) 

trobareu els suggeriments de la nostra bibliotecària. 

 No abuseu de l’ordinador, de la PSP i dels jocs, del mòbil i de la televisió. 

 Si viatgeu fora, sigueu curiosos i procureu conèixer bé el lloc on aneu, la 

seva gent i els seus costums. 

 Gaudiu del sol, de la natura, dels amics i de la família. 

 

 

BONES VACANCES A TOTHOM!!!!  

ENS VEIEM AL SETEMBRE!!! 
 

 

 

http://www.biada.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
 MIQUEL BIADA 
Av. Puig i Cadafalch, 89-99 - 08303 MATARÓ 
Tf: 937981489  Fax: 937984532 
e-mail: institut@biada.net 
http://www.biada.org 
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