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Renovem cada dia el repte 
d’oferir una escola que 
creu en el saber i en el 
compromís personal de 
tots els qui hi estudien i hi 
treballen.



CIC Batxillerats   54   CIC Batxillerats

Els batxillerats 
del CIC
• Arts plàstiques i disseny

• Llenguatge audiovisual i disseny

• Humanitats

• Social literatura

• Social econòmic

• Economia i empresa

• Ciències bàsiques

• Ciències biosanitàries

• Enginyeria bàsica

• Informàtica i telecomunicacions

• Disseny industrial i arquitectura

Valorem la formació científica i 
humanística. Proporcionem les 
condicions per ser autònom en 
el procés d’aprenentatge.
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Itineraris

Matèries comunes

Primer * Segon *

Tutoria 1 Tutoria 1

Llengua catalana i literatura 3 Llengua catalana i literatura 2

Llengua castellana i literatura 2 Llengua castellana i literatura 2

Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3

Filosofia 2 Història de la filosofia 3

Ciències per al món contemporani 2 Història 3

Educació física 2 Treball de recerca 2

Un equip de professors especialitzats lideren 11 
itineraris acadèmics coherents.

Arts plàstiques i disseny

Primer * Segon *

Dibuix artístic 4 Dibuix artístic 4

Dibuix tècnic 4 Dibuix tècnic 4

Fonaments de les arts 4 Fonaments de les arts 4

Volum 4 Disseny 4

Humanitats

Primer * Segon *

Llatí 4 Llatí 4

Història del món contemporani o Literatura 
universal 4 Història de l’art 4

Literatura castellana 4 Literatura catalana 4

Estudis socials i culturals o 2a llengua 4 Cultura audiovisual o Geografia 4

Social literatura

Primer * Segon *

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4 Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4

Història del món contemporani o Literatura
universal 4 Història de l’art 4

Literatura castellana 4 Literatura catalana 4

Estudis socials i culturals o 2a llengua 4 Cultura audiovisual o Geografia 4

Ampliació de matemàtiques CS (optativa) 2

Social econòmic

Primer * Segon *

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4 Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4

Economia de l’empresa 4 Economia de l’empresa 4

Història del món contemporani 4 Geografia 4

Estudis socials i culturals o 2a llengua 4 Història de l’art 4

Ampliació de matemàtiques CS (optativa) 2

Economia i empresa

Primer * Segon *

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4 Matemàtiques aplicades a les ciències socials 4

Economia de l’empresa 4 Economia de l’empresa 4

Història del món contemporani 4 Geografia 4

Estudis socials i culturals o 2a llengua 4 Economia 4

Ampliació de matemàtiques CS (optativa) 2

Llenguatge audiovisual i disseny

Primer * Segon *

Dibuix artístic 4 Dibuix artístic 4

Cultura audiovisual 4 Cultura audiovisual 4

Fonaments de les arts 4 Fonaments de les arts 4

Volum 4 Disseny 4

(* Hores de classe setmanals)
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Itineraris

Ciències biosanitàries

Primer * Segon *

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Biologia 4 Biologia 4

Química 4 Química 4

Física o Ciències de la Terra i del medi ambient 4 Biologia humana o Ciències de la Terra i del 
medi ambient 4

Tècniques de laboratori 1 Tècniques de laboratori 1

Ampliació de matemàtiques (optativa) 2

Enginyeria bàsica

Primer * Segon *

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Física 4 Física 4

Química 4 Química 4

Dibuix tècnic 4 Dibuix tècnic o Projectes de tecnologia 4

Tècniques laboratori 1 Tècniques laboratori 1

Ampliació de matemàtiques (optativa) 2

Informàtica i telecomunicacions

Primer * Segon *

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Física 4 Física 4

Dibuix tècnic 4 Dibuix tècnic 4

Llenguatge computacional 4 Projectes de tecnologia 4

Ampliació de matemàtiques (optativa) 2

Ciències bàsiques

Primer * Segon *

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Biologia 4 Biologia 4

Química 4 Química 4

Física 4 Física 4

Tècniques de laboratori 1 Tècniques de laboratori 1

Ampliació de matemàtiques (optativa) 2

Disseny industrial i arquitectura

Primer * Segon *

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Física 4 Física 4

Dibuix tècnic 4 Dibuix tècnic 4

Dibuix de projectes 4 Història de l’art 4

Ampliació de matemàtiques (optativa) 2
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Projecte 
lingüístic
L’escola potencia tant el domini de 
la llengua catalana, com a eina de 
cohesió, identitat i convivència en la 
nostra societat, com el de la llengua 
castellana, cooficial a Catalunya, 
ambdues com a instruments per actuar 
en els entorns acadèmics, socials i 
laborals més propers. De la mateixa 
manera, ho fa promovent el domini i 
ús alternatiu a l’aula d’altres llengües, 
en especial l’anglès i el francès, com 
a font de riquesa cultural, com a eina 
d’aprenentatge i com a instrument per a 
l’adquisició d’una capacitació en entorns 
cada cop més complexos.

Grups d’anglès Grups de francès

Prefirst

First

Advanced 1

Advanced 2

Preproficiency

Proficiency

B1 - intermédiaire

B2 - Perfectionnement

C1 - Approfondissement 

Al CIC es poden triar dues llengües com 
a estrangera: anglès o francès. L’estudi 
d’aquestes, 3 hores a la setmana, es 
fa en grups petits segons el nivell de 
cada alumne potenciant les habilitats 
comunicatives i amb la metodologia i el 
professorat de CIC Idiomes.

L’escola proposa i acompanya els 
alumnes a les convocatòries d’exàmens 
oficials per acreditar els nivells assolits 

*Altres llengües a consultar.
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Per què cursar batxibac?

El batxibac t’aporta uns coneixements 
biculturals i bilingües que et permeten 
accedir directament a dos sistemes 
educatius: l’espanyol i el francès. Això 
significa que pots obtenir dues notes 
d’accés i tu tries on estudiar la carrera: 
aquí o a França.

Necessito un nivell molt alt 
de francès per començar? 

Cal acreditar un nivell B1. 

I quin nivell de francès 
obtindré? 

Tindràs un nivell B2 de francès, com 
a mínim, i si vols el podràs acreditar. 
Aquest coneixement de l’idioma et 
permetrà diferenciar-te de molts 
alumnes tant en l’àmbit universitari com 
en el laboral.

Batxibac, un 
valor afegit
El programa batxibac 
permet cursar un 
currículum mixt que suposa 
fer una part important de 
l’horari lectiu en llengua 
francesa i continguts 
d’Història i Literatura 
franceses.

Amb la superació d’una 
prova externa, l’alumne obté 
el diploma del baccalauréat 
a més del títol de batxiller.

A més d’aquestes matèries, l’alumne ha 
de cursar les assignatures pròpies del 
seu itinerari de batxillerat.

Matèries d’estudi dins 
l’itinerari de batxibac:

Francès. 3h setmanals. 1r i 2n batxillerat

Història. 2h setmanals. 1r i 2n de batxillerat

Literatura. 2h setmanals. 1r i 2n de batxillerat
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Projecte 
educatiu
Us proposem uns itineraris 
orientats de forma 
coherent cap a les futures 
opcions universitàries o 
professionals.

La formació combina la qualitat 
acadèmica amb el desenvolupament de 
les capacitats individuals i socials, en 
un entorn on es fomenta l’esperit crític i 
l’autonomia de l’alumne.

Els elements configuradors de la nostra 
identitat són:

• Pedagogia participativa, integral i personalitzada
• Institució arrelada en la catalanitat  
• L’humanisme cristià
• L’obertura i el servei a la societat
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Treballem per crear un 
clima de confiança, afecte i 
entusiasme per
aconseguir persones 
amb un alt nivell de 
responsabilitat, iniciativa,
curiositat intel·lectual i 
sensibilitat social.



CIC Batxillerats   1716   CIC Batxillerats

Eixos
educatius
• L’acompanyament de tutors, 

professors i tot l’equip de l’escola 
perquè cada alumne se senti valorat i 
respectat, hi trobi el suport per al seu 
desenvolupament personal, acadèmic i 
social.

• La confiança en el treball profund i 
reflexiu i en la tenacitat per assolir amb 
sentit els objectius del batxillerat.

• La necessitat de diàleg entre tutor i 
família per millorar l’acció educativa, 
sense oblidar que l’escola persegueix la 
maduració de l’alumne i l’assumpció de 
les responsabilitats pròpies de l’edat i 
de l’etapa educativa.

• L’organització acadèmica del batxillerat 
en itineraris ben definits, precisos 
i coherents que ajuden l’alumne a 
conèixer les seves preferències i a 
orientar-se cap a la seva formació 
futura.

• La creació d’un ambient estimulant 
a l’escola i la realització d’activitats 
complementàries que promouen noves 
coneixences i potencien l’esperit de 
superació dels alumnes

• El treball en equip entre matèries i 
seminaris per aconseguir més eficàcia 
i menys dispersió en aquest cicle de 
dos anys que té com a culminació 
aconsellable la selectivitat.

• Les classes pràctiques amb grups 
reduïts en aquelles matèries que ho 
requereixen: laboratoris, dibuix artístic, 
dibuix de projectes, projectes de 
tecnologia...

• La realització del treball de recerca en 
grup per afavorir la competència en 
recerca i les habilitats interpersonals.

• Potenciem la capacitat d’expressió 
dels nostres alumnes, tot entenent 
que és necessari dotar-los de les 
eines per afavorir les seves habilitats 
comunicatives: tallers d’oratòria, 
exposicions, tutories, teatre...

• Conferències i propostes d’activitats 
de voluntariat i solidàries per tal 
de conscienciar els alumnes de les 
desigualtats i la injustícia.

• Propostes d’activitats culturals per tal 
de complementar el currículum dels 
alumnes: grup de teatre, òpera, club 
del còmic, taller de creació literària, 
Stylos i Tuscia...



18   CIC Batxillerats

Equipaments
• Entorn virtual d’aprenentatge

• Mediateca

• Laboratoris de biologia, química, tecnologia i fotografia

• Aules d’informàtica

• Aula de dibuix artístic

• Plató d’enregistrament audiovisual

• Aula de volum

• Auditori

• Instal·lacions esportives Thau Barcelona

• Servei de cafeteria i menjador
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Serveis

• Departament d’orientació psicopedagògica

• Escola de pares/mares

• Servei d’orientació acadèmica

• Cor jove

• Grup de teatre

• CIC escola idiomes

• Estades lingüístiques a l’estranger

• Virtèlia escola de música

• Servei d’orientació escolar (School Counseling) 
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On som?

Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
batx@iccic.edu

CIC Batxillerats

B

Via Augusta
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
idiomes@iccic.edu

Gràcia
C. Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 932 001 133
idiomesagracia@iccic.edu

Sant Cugat del Vallès
Av. de la Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. 936 758 419
idiomesasantcugat@iccic.edu

Mataró
C. d’en Passet, 16
08304 Mataró
Tel. 937 556 550
secretaria@escolameritxell.org
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Els nostres
centres
Av. d’Esplugues, 49-53
08034 Barcelona
Tel. 932 030 154
thaubcn@thaubcn.iccic.edu

C. Vallmajor, 11
08021 Barcelona
Tel. 932 001 133
virtelia@iccic.edu

C. Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
Tel. 932 001 133
informacio@iccic.edu

Thau Barcelona Virtèlia

CIC Cicles CIC Idiomes

TB V

C I

Av. de la Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. 935 898 108
thausc@thausc.iccic.edu

Thau Sant Cugat

SC
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www.iccic.edu/batxillerats


