
FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES 

1r BATXILLERAT 2019-2020

Núm Preinscripció

Data

1 MATÈRIES COMUNES ( Cal escollir només la llengua estrangera)

Llengua catalana (2h)
Llengua castellana (2h)
Llengua estrangera (3h) Anglès Francès Italià
Ciències del món contemporani (2h)
Filosofia (2h)
Educació física (2h)
Tutoria (1h)
Treball de recerca (inici)

2 MATERIES DE MODALITAT ( Cal escollir una de les quatre opcions)

(1)S'han d'escollir dues matèries de la (2)S'han d'escollir dues matèries de la 

llista anterior. Totes són de 4h. llista anterior (totes són de 4h) més optativa

Implica no fer matèries optatives ni batxibac . de modalitat (2h) i optativa de centre (2h).

(3) i (4) S'han d'escollir dues matèries de la llista anterior (totes són de 4h) més optativa de

modalitat (2h) i optativa de centre (2h).

Els alumnes de Batxibac no poden escollir Història del món contemporani

3 MATERIES OPTATIVES ( Cal escollir-les en cas d' haver triat opció 2,3 o 4 en l'apartat anterior)

Aquestes matèries són provisionals: l'oferta final es farà en funció de la demanda.

L' institut podrà reorganitzar l'adscripció de l'oferta en funció de les seves possibilitats organitzatives.

Nom i cognoms .............................................................................................

CIÈNCIES i TECNOLOGIA (1) CIÈNCIES i TECNOLOGIA (2)

Matemàtiques 1  (obligatòria) Matemàtiques 1 (obligatòria)

Telèfon ....................................Correu ..................................................

Química 1 (obligatòria) Biologia 1

Ciències de la Terra 1 Ciències de la Terra 1

Física 1 Física 1

Biologia 1 Química 1

Dibuix tècnic 1 Dibuix tècnic 1
Tecnologia industrial 1 Tecnologia industrial 1

HUMANITATS (3) CIÈNCIES SOCIALS (4)

Llatí 1 (obligatòria) Mat. aplic. c. socials 1 (obligat.)

Economia Economia

Cal cursar-ne una, la qual tindrà continuïtat a 2n.

Trieu-ne dues marcant ordre de preferència (1, 2)

Economia d'empresa 1 Economia d'empresa 1

Grec 1 Història del món contemporani

Història del món contemporani Literatura castellana

Literatura castellana Llatí 1
Mat. aplic. a les c. socials 1 Grec 1

MATÈRIES OPTATIVES DE MODALITAT (2 hores setmanals)

Fonaments del dibuix (disseny) 1

Aprox. a la història del món contem1 No es pot triar si es fa Història del Món cont.

Bases de la literatura universal 1 Assignatura impartida en castellà

Electrotècnia bàsica 1

Fonaments d'economia 1 No es pot triar si es fa Economia

Iniciació a la història de l'art 1 S'oferta de 4h a 2n per a l'humanístico-social

Estada a l'empresa Continuïtat a 2n de Batxillerat

Introd. a les ciències ambientals 1 No es pot triar si es fa Ciències de la Terra

Littérature ( BATXIBAC) D'oferta obligatòria per alumnat de Batxibac

MATÈRIES OPTATIVES DE CENTRE (2 hores setmanals)

Cal cursar-ne una. Trieu-ne TRES marcant ordre de preferència (1, 2, 3)

Sciences Sociales ( BATXIBAC) D'oferta obligatòria per alumnat de Batxibac

Electrònica i robòtica 1 Continuïtat a 2n de Batxillerat

Física del cel (Meteorologia i Astronomia)

Fonaments de la imatge 1 Continuïtat a 2n de Batxillerat

Mitologia clàssica

Simbologia artística

Psicologia

Taller de escritura

Biologia humana 1 Continuïtat a 2n de Batxillerat

Francès 2a llengua 1 Continuïtat a 2n de Batxillerat

Italià 2a llengua 1 Continuïtat a 2n de Batxillerat


