
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT CC. SOCIALS I HUMANITATS 

X 4h Matemàtiques I Matemàtiques 
CC. Socials I Llatí I 

M 4h Biologia I Dibuix tècnic I Economia de l’empresa I Història del món 
contemporani 

M 4h Química I Tecnologia industrial I Economia Literatura universal 

M 4h CC. de la Terra I Física I A la quarta franja d’aquesta modalitat cal cursar una matèria optativa. 

O 4h Psicologia  [2h] 
Sociologia [2h] 

Psicologia  [2h] 
Sociologia [2h] 

Religió catòlica [2h] Religió catòlica [2h] 

O 4h Alemany Alemany 

currículum:  1r batxillerat [2017-18] 

1r  BATXILLERAT: currículum comú 
Llengua catalana i literatura I 2h 
Llengua castellana i literatura I 2h 
Llengua estrangera: anglès I 2h 
Filosofia 2h 
Educació física 2h 
Ciències per al món contemporani 2h 
Tutoria 1h 

•  A la modalitat de ciències i tecnologia es pot triar una seqüència de matèries optatives [O] en substitució de matèries  modalitat  [M]  de la franja 4a. 
• Es poden susbtituir les matèries de modalitat  [M] o optatives [O] de la franja 4a per alguna matèria que el centre no ofereixi, però que  pugui cursar-se a 

distància a  l’Institut Obert de Catalunya [com ara GREC o COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.] 
• S’ofereix per a l’alumnat que ho desitgi la possibilitat d’afegir, com un a més a més, una altra matèria de caràcter voluntari: «ESTADA A L’EMPRESA», la qual 

comptuta en la mitjana global de Batxillerat, malgrat cursar-se en un règim especial. Demaneu informació al Seminari d’Economia. 

• X: MATÈRIA DE MODALITAT D’OPCIÓ: 
S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat de Batxillerat que es vulgui cursar.  
• M: MATÈRIA DE MODALITAT: 
Entre 1r i 2n curs de Batxillerat se n’han de cursar 6 de les 8 possibles per obtenir l’acreditació 
de la modalitat. Són les matèries que condicionen la fase específica a les PAU. 
• O: MATÈRIA  OPTATIVA: 
Es poden cursar des de qualsevol modalitat. Compten per a la mitjana de l’etapa, però no 
condicionen la modalitat i ni s’examinen a les PAU.  

 



MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT CC. SOCIALS I HUMANITATS 

X 4h Matemàtiques II Matemàtiques 
CC. Socials II Llatí II 

M 4h Biologia II Dibuix tècnic II Economia de l’empresa II Literatura castellana 

M 4h Química II Tecnologia industrial I Geografia Literatura catalana 

M 4h CC. de la Terra II Física II Història de l’Art 

currículum:  2n batxillerat [2017-18] 

2n BATXILLERAT: currículum comú 
Llengua catalana i literatura II 2h 
Llengua castellana i literatura II 2h 
Llengua estrangera: anglès II 2h 
Història de la Filosofia 3h 
Història d’Espanya 3h 
Tutoria 1h 

• X: MATÈRIA DE MODALITAT D’OPCIÓ: 
S’ha de cursar obligatòriament en funció de la modalitat de Batxillerat que es vulgui cursar.  
• M: MATÈRIA DE MODALITAT: 
Entre 1r i 2n curs de Batxillerat se n’han de cursar 6, de les 8 possibles , per tal d’obtenir 
l’acreditació de la modalitat.  Les matèries  de modalitat són les que condicionen la fase 
específica a les PAU. 
• O: MATÈRIA  OPTATIVA: 
A 2n curs de Batxillerat no hi ha oferta de matèries optatives. Només s’ofereixen matèries de 
modalitat. 

•  Es poden susbtituir les matèries de modalitat  [M] o optatives de la franja 4a per alguna matèria que  el centre no ofereixi, però que  
pugui cursar-se a l’IOC , sempre que s’hagi cursat la primera part a 1r de Batxillerat i s’hagi de fer la continuïtat. 

• Com a normal general no es pot cursar la segona part d’una matèria si no se n’ha cursat la primera. Hi ha excepcionalitats normatives, 
però, les quals caldrà consultar si es dona el cas a la Direcció del centre. 


