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Modalitats, aules, horarisModalitats, aules, horaris

Modalitats del batxillerat nocturn a l’institut Jaume Balmes.

El batxillerat s’organitza en dues modalitats:
Ciències i tecnologia.
Humanitats i Ciències socials.

Al nostre institut el batxillerat el 2n de batxillerat nocturn està format per:
1 grup de 2n (2N) on s’imparteix la modalitat de batxillerat científic
1 grup de 2n (2P) on s’imparteix la modalitat de batxillerat social-1 grup de 2n (2P) on s’imparteix la modalitat de batxillerat social-
humanístic.

Les aules assignades a cada grup i són:
2N fonamentalment l’aula 28 (2n pis) però també, segons la franja
horària i/o les assignatures, la 24, 27 i 33 (3r pis)
2P fonamentalment l’aula 31 (3r pis) però també, segons la franja
horària i/o les assignatures, la 22, 24 i 29

Els horaris els podeu trobar a la web de nocturn:
https://www.jaumebalmes.net/batx-nocturn/#horari_noc



Currículum (1)Currículum (1)

El currículum de batxillerat consta de
matèries comunes, (llengua catalana, llengua castellana, llengua
estrangera (anglès), filosofia i ciències del món contemporani)
matèries de modalitat, (L'alumne/a ha de triar un mínim de 3
matèries de modalitat cada curs, de les quals en finalitzar el
batxillerat, com a mínim, 6 han de ser de la modalitat escollida)
matèries específiques, (Mitjans de Comunicació i per a l’alumnatmatèries específiques, (Mitjans de Comunicació i per a l’alumnat
que pot justificar una vida laboral de 200h o 400h l’Estada a
l’Empresa i l’Ampliació de l’Estada a l’Empresa)
treball de recerca, (l’alumnat ha de triar un tema per fer un
treball de recerca, que estarà tutoritzat per un/a professor/a.
Aquest treball, és obligatori. Aquest treball és important
començar-lo a 1r de batxillerat. Consta d’una memòria escrita i
d’una presentació oral. Es presenta el mes de gener del 2n curs de
batxillerat



Calendari  del  Treball   de  Recerca  de  BatxilleratCalendari  del  Treball   de  Recerca  de  Batxillerat

Lliurament : dimecres 19 de gener de 2022 a les oficines del centre.

Presentacions orals: del 8 a l’10 de febrer de 2022. 

Recordeu que cal fer un mínim de 3 entrevistes amb el/la vostre
tutor/a i seguir les seves instruccions.

Puntuació
• 3 punts pel treball d’entrevistes amb el tutor
• 5 punts per la memòria escrita
• 2 punts per la presentació oral

El lliurament de la memòria escrita del TR el mes de gener és
condició indispensable per poder optar a la seva recuperació a final
de curs, en cas de no aprovar-lo en la convocatòria de febrer. La
qualificació màxima a la recuperació del TR serà d’aprovat (5)



Currículum (2)Currículum (2)
1r 2n

Llengua catalana i literatura 2 2

Llengua castellana i literatura 2 2
Ciències del món contemporani 
(cultura científica)

2

Llengua estrangera 3 3
Educació física (diürn) 2
Filosofia (1r)

Història de la Filosofia (2n)

2

3
Història 3
Tutoria (diürn) 1 1
Treball de recerca

Matèria de modalitat obligatòria (*) 4 4

Al nocturn no es fa educació
física, ni l’hora setmanal de
tutoria (27h (1r) + 29h (2n) =
56h). Per obtenir el títol de
batxillerat cal haver cursat, com a
mínim, les 56 hores setmanals
entre 1r i 2n de batxillerat.
L’alumnat de nocturn té
l’assignatura d’estada a l’empresa Matèria de modalitat obligatòria (*) 4 4

Matèria de modalitat 2n 4 4

Matèria de modalitat 3r 4 4

Matèria de modalitat 4a o dues 
matèries específiques

4
3 

(presencial)

Total hores setmanals 27 (nocturn) 27 (nocturn)

l’assignatura d’estada a l’empresa
per completar el seu currículum o
fer una assignatura específica o
de modalitat extra a distància a
l’IOC. L’alumnat que pugui
justificar un mínim de 200h
treballades amb la seva vida
laboral, pot demanar matricular-
se d’aquesta assignatura. Cal
omplir la sol·licitud.

Modalitat del BTX Matèria de modalitat obligatòria
Curs 1r 2n
Ciències i Tecnologia Matemàtiques I Matemàtiques II
Humanitats Llatí I Llatí II

Ciències Socials
Matemàtiques aplicades 
a les ciències socials I

Matemàtiques aplicades a 
les ciències socials II



Matèries de Matèries de modalitat nocturn i IOCmodalitat nocturn i IOC
Ciències i tecnologia
Matemàtiques I i II 

Biologia I
Física II
Química I i II 
D’altres assignatures de modalitat, 
fins un màxim de dues, es poden 
fer per l’IOC (Institut Obert de 

Humanitats i Ciències socials 
Matemàtiques aplicades a les 
ciències socials I i II 
Llatí I i II 
Economia I
Literatura Castellana
Història del món contemporani 
Possibilitat de dues a l’IOC: 

fins un màxim de dues, es poden 
fer per l’IOC (Institut Obert de 
Catalunya): Biologia II, Ciències de 
la terra (Geologia) I i  II, Dibuix 
tècnic I i II, Física I i II , Tecnologia 
industrial I i II, Electrotècnia,... Des 
d’aquest curs 2021-2022 cada 
assignatura de 4h cursada a l’IOC té 
un cost de 30€.

Possibilitat de dues a l’IOC: 
Economia de l’empresa I i II , 
Grec I i II, Literatura universal, 
Literatura catalana ,... Des 
d’aquest curs 2021-2022 cada 
assignatura de 4h cursada a 
l’IOC té un cost de 30€.

Cal omplir una sol·licitud per cursar una matèria a l’IOC i fer el pagament 
abans del divendres 17 de setembre de 2021.



El web del centre és:
http://www.jaumebalmes.net

La comunicació al batxillerat nocturn serà
fonamentalment via web, moodle, clasroom,
plataforma iEduca i per correu electrònic amb el cap

Documents  i  comunicacióDocuments  i  comunicació

plataforma iEduca i per correu electrònic amb el cap
d’estudis (nocturn@jaumebalmes.net) i amb el
professorat.

Molta d’aquesta informació la trobareu també al tauló
d’anuncis que es troba al plafó de la vostra dreta quan
entreu a l’institut.



Assistència al Batxillerat NocturnAssistència al Batxillerat Nocturn
Els estudis de batxillerat nocturn són uns estudis PRESENCIALS i
l’assistència és obligatòria. Cal assistir a classe regularment. Per a
l’alumnat que No pot fer-ho existeixen els estudis online de l’IOC.
Control i seguiment de les faltes i retards per part del tutor/a i el/la
cap d’estudis. Cal justificar documentalment totes les faltes i retards
L’equip docent de nocturn tindrà molt en compte l’assistència
continuada de l’alumnat a l’hora de fer l’avaluació.
Segons la normativa, l’absència injustificada, sistemàtica i reiteradaSegons la normativa, l’absència injustificada, sistemàtica i reiterada
de l’alumne de batxillerat, durant 15 dies hàbils, pot comportar
l’anul·lació de la seva matrícula, sens perjudici del que preveu
l’article 37.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en matèria
de faltes d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne. En el
moment que s’arribi a acumular aquest període d’absència, aquesta
circumstància cal notificar-la a l’alumne absentista, i als pares o tutors
legals en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una
setmana no justifica la seva absència, el director o directora del
centre pot anul·lar la matrícula de l’alumne per absentisme continuat
no justificat, i la seva vacant la pot ocupar una altra persona.



Calendari d’exàmens i avaluacionsCalendari d’exàmens i avaluacions
1a AVALUACIÓ (1r Trimestre) del 13 de setembre al 3 de desembre.

Setmana Activitats Finals del 29/11 al 2/12

VACANCES DE NADAL DEL 23/12 DE 2020 AL 09/01 de 2021 (ambdós inclosos)

2a AVALUACIÓ (2n Trimestre) del 9 de desembre al 8 de març

Setmana Activitats Finals de l ‘1/03 al 4/03

VACANCES DE SETMANA SANTA DEL 09/04 AL 18/04 de 2021 (ambdós inclosos)

.
3a AVALUACIÓ (3r Trimestre) i final  del 8 de març al 17 de juny

Setmana Activitats Finals  del de l ‘11 al 18 de maig

Proves extraordinàries de recuperació: del 13 al 17 de juny 

Calendari  general  de nocturn



Exàmens finals i Recuperació Exàmens finals i Recuperació d’assignaturesd’assignatures pendents de 1rpendents de 1r

Del 9 al 15 de desembre de 2021 : Recuperació
d’assignatures pendents de BTX1 . Es segueixen fent les
classes normalment tant de 1r com de 2n de batxillerat. Els
alumnes amb assignatures pendents es presenten en el mateix
horari de tarda que els alumnes de diürn.

Del 19 al 22 d’abril DE 2021 : Recuperació d’assignaturesDel 19 al 22 d’abril DE 2021 : Recuperació d’assignatures
pendents de BTX1. Es segueixen fent les classes normalment
tant de 1r com de 2n de batxillerat. Els alumnes amb
assignatures pendents es presenten en el mateix horari de tarda
que els alumnes de diürn.

De l'11 al 18 de maig : exàmens finals de BTX2
Del 7 al 13 de juny : exàmens finals de BTX1
Del 13 al 17 de juny: exàmens extraordinaris de BTX2



Pas de curs al Batxillerat NocturnPas de curs al Batxillerat Nocturn
Pas de 1r a 2n curs:

S’ha d’haver aprovat tot, amb dues excepcions com a màxim.
Si el nombre de matèries suspeses és superior a 2, com en ensenyaments de
batxillerat nocturn no regeixen les normes de pas de curs del règim diürn, l'alumnat
només ha de repetir les matèries no superades . No es poden repetir
assignatures per pujar nota.

Si algun alumne/a canvia de modalitat al passar de 1r a 2n s’ha de
garantir que cursi un mínim de 4 matèries de la nova modalitat. Cal
omplir la sol·licitud.omplir la sol·licitud.
Si no s’aprova tot 2n només cal repetir les assignatures suspeses.
En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes
les matèries cursades i el treball de recerca rebran el títol de batxiller.
La qualificació mitjana del batxillerat és el 90% de la mitjana aritmètica
de les notes de totes les matèries (excepte religió) + 10% de la nota
treball de recerca.
Aquesta mitjana és molt important ja que és un 60% de la part
obligatòria de les PAU i també s’utilitza com a criteri per accedir a cicles
formatius de grau superior.



Normativa dels ExàmensNormativa dels Exàmens
La setmana d’exàmens finals en cada avaluació està pensada perquè
l’alumnat no falti a les classes el dia que té un examen (faltar a classe
per estudiar per a un examen no es pot considerar de cap manera com a
falta justificada).

Tot aquell alumnat que no s’hagi pogut presentar a algun examen dels
fets durant l’avaluació per causa justificada o injustificada, l’haurà de
recuperar en la setmana d’activitats final d’avaluació.

En el supòsit que no hagueu pogut assistir a algun dels exàmens o provesEn el supòsit que no hagueu pogut assistir a algun dels exàmens o proves
que s’hagin fet al llarg de l’avaluació, el professorat NO té cap obligació
de repetir-los. Ja el fareu a la setmana d’exàmens de recuperació al final
d’avaluació. Tota absència a un examen ha de ser justificada amb un
document oficial de la mateixa manera que les faltes d’assistència a
qualsevol classe.

Exclusivament per aquell alumnat que assisteix amb regularitat a les
classes i segons el tipus de justificació documentada de l'absència el
professorat podrà fer una excepció a aquesta norma.



Normativa dels ExàmensNormativa dels Exàmens

Per acord d’equip docent l’alumnat no podrà sortir de l’aula on està
fent un examen abans de transcorreguts 30 minuts des de l’inici del
mateix.

Tampoc podrà entrar a fer l’examen cap alumne/a que arribi més tard
de 30 minuts des de l’inici del mateix.

Excepte que el/la professor/a especifiqui el contrari els mòbils han
d’estar apagats i no poden estar visibles durant l’examen.d’estar apagats i no poden estar visibles durant l’examen.

IMPORTÀNCIA de les qualificacions.

Tothom que tingui pensat cursar estudis universitaris ha de considerar que
la qualificació mitjana de batxillerat és molt important per obtenir una bona
qualificació a les PAU que li permeti entrar en els estudis superiors que vol
fer (assistència, lliurament de tasques, estudi, constància,...)



Normativa exempcions i convalidacionsNormativa exempcions i convalidacions
Exempció de català
Exempció del Treball de Recerca
Convalidacions pels alumnes que tenen el títol
d’un Cicle Formatiu (CFGM, CFGS)

SOL·LICITUDSSOL·LICITUDS
Cursar assignatures a l’IOC. (atenció correu electrònic)

Canvi de matèria o Canvi de modalitat.
Exempció de matèries per a alumnes de CFGM
Exempció del Treball de Recerca
Exempció de català
Estada a l’Empresa



Professorat  del Batxillerat Nocturn I Professorat  del Batxillerat Nocturn I 
foto nom Assignatura e-mail

Judit  Teixidor
Llatí  1N i  2P
Català 1N, 2N, 2P jteixido@jaumebalmes.net

Núria Lázaro
Tutora de 2P

Història del Món
Contemporani 1N
Història 2N, 2P
Història de l’Art 2P

nlazaro@jaumebalmes.net
Tutora de 2P Història de l’Art 2P

Geografia 2P

Marta Gil
Anglès 1N, 2N, 
2P

p2021an1@jaumebalmes.net

Àngels 
Piñero
Tutora de 2N

Ciències del Món 
Contemporani 1N
Biologia 1N
Física  2N
Química 1N, 2N 

apinero@jaumebalmes.net



Professorat  del Batxillerat Nocturn I Professorat  del Batxillerat Nocturn I II
foto nom Assignatura e-mail

Esther 
Martínez

Castellà 1N, 2P, 2N
Literatura Castellana 1N, 
2P

emart365@jaumebalmes.net

Éric
Ibáñez

Filosofia 1N
Psicologia i Sociologia 1N
Expressió Escrita de 1N p2021r01@jaumebalmes.netIbáñez

Tutor de 
1N

Expressió Escrita de 1N
Hª de la filosofia 2N, 2P
Mitjans de Comunicació 
2N,2P

p2021r01@jaumebalmes.net

Carolina
Sintes

Matemàtiques Aplicades
a les Ciències Socials
1N, 2P csintes@jaumebalmes.net

Xavier de 
Cabo

Matemàtiques 1N, 2N
Economia 1N

xdacabo@jaumebalmes.net



Prevenció   Prevenció   CovidCovid
Sempre MASCARETA dins de l’institut!
Higiene de mans sempre (entrades i sortides de
l’institut )
Airejar les aules. Mantenir finestres i portes obertes
Neteja individual de superfícies i material (taula i
cadira)cadira)
A l’aula, mantenir distància i lloc assignat.
No compartir cap tipus d’objecte
Circular sempre per la vostra dreta dins del centre
Respectar totes les indicacions del professorat i dels
cartells penjats al centre
VACUNACIÓ



Compartició  d’espaisCompartició  d’espais
COMPARTIM L'ESPAI amb altres persones (alumnes de
CFGM,CFGS, alumnes de diürn; centre obert de l’eixample i
amb assistents a diversos cursos externs que es fan per la
tarda)
DIFERENTS HORARIS. TOTHOM ha de poder treballar sense
interrupcions o destorbs dins de l’institut. Cal ser eficaços
dil·ligents i correctes amb els moviments que fem pel
interrupcions o destorbs dins de l’institut. Cal ser eficaços
dil·ligents i correctes amb els moviments que fem pel
centre.
ÚS DEL MÒBIL, MENJAR I BEURE. A les classes, exepte que
el/la professor/a indiqui el contrari el mòbil ha d’estar en
silenci i apagat i guardat (no visible). No està permès menjar
i beure dins de les classes.
NO CANVIEM LES CADIRES I TAULES DE LES AULES DE LLOC.



Serveis Serveis complementariscomplementaris

Biblioteca
Servei de consulta i préstec de llibres.
Ordinadors amb accés a Internet
Sala d’estudi individual a les tardes.
Horari de 15:30 a 20:00Horari de 15:30 a 20:00



Moltes gràcies i molt bon curs


