El batxillerat té dos cursos acadèmics i es pot fer presencialment o a distància.
Per accedir s’ha de complir algun dels requisits següents:
- estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO)
- tenir el títol de tècnic del cicle formatiu de grau mitjà
- tenir el títol de tècnic superior d'un cicle formatiu de grau superior
- haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologat (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de
graduat o graduada en educació secundària, al títol de tècnic o equivalent
- haver cursat altres estudis de plans anterior que estiguin homologats als estudis esmentats
El batxillerat s’organitza en tres modalitats:
- Arts
- Ciències i tecnologia
- Humanitats i ciències socials
Matèries
El currículum de batxillerat consta de:
- matèries comunes
- matèries de modalitat
- matèries optatives
- treball de recerca
Després del Batxillerat
Els estudiant que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxillerat.
Amb el títol de batxillerat es pot accedir:
- la universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
- un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica d’arts plàstiques i disseny o d’esports
- ensenyaments superiors artístics
- el món laboral
Batxillerat a distància
El batxillerat també es pot cursar a distància, via l’Institut Obert de Catalunya [1]. Aquesta opció permet tenir
més flexibilitat i adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals de cada alumne. Es cursa en blocs
semestrals i no es regeix per les normes de pas de curs establertes de forma
Batxillerat nocturn
L’ensenyament nocturn de batxillerat s’adreça fonamentalment a persones que per causa de l’activitat laboral o
per altres circumstàncies encaixen millor en una oferta horària diferents de la del règim nocturn.
Requisits:
- tenir 18 anys o més
- tenir una edat compresa entre els 16 i 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell
Escolar ho justifiqui, la impossibilitat de seguir els estudis en règim diürn.
Els ensenyament de batxillerat nocturn no regeixen les normes de pas de curs de règim diürn, només cal repetir
les matèries no superades.
Batxibac: Doble titulació batxillerat i baccalauréat
El programa Batxibac, s’imparteix en els centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet als
alumnes cursar un currículum mixt que suposo fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i
cursar la meitat de les matèries en llengua i literatura francesa i història de França.
Per accedir-hi l’alumne ha de demostrar un nivell b de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu comú de
referència per a les llengües.
Els alumnes que cursin el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxillerat si aproven totes les matèries
cursades, obtindran també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa que es desenvolupa
integrament en francès.
Batxillerat internacional
El batxillerat internacional (BI) és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat
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Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes
amb un alt interès per l'aprenentatge.
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