
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Torras i Bages 
 

PREINSCRIPCIÓ 1r BATXILLERAT 2018-19 
 
ALUMNE/A: …………………………………………………………………………………   4t ESO (grup) ……………… 
1. Assenyala a l'esquerra el Batxillerat que vols cursar: observa la matèria de modalitat comuna d'opció                
que hauràs de cursar obligatòriament (amb una X). Tria les altres matèries de modalitat de primer curs                 
que vulguis cursar (mínim 2 i màxim 3). Pensa que les matèries que tenen continuïtat en els dos cursos                   
només es poden cursar a segon si s’han fet a primer. Recorda que cada matèria ofereix una ponderació a                   
les PAU. Per als estudis universitaris, en acabar el Batxillerat, hauràs de tenir cursades al menys 6                 
matèries de modalitat. D'aquestes, 5 al menys han de pertànyer a la teva modalitat. 
 

 
MATÈRIES MODALITAT 

BTX 
CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

(de 4h) 
 

 

 

Primer curs  Segon curs  
Matemàtiques I X Matemàtiques II  
Física I  Física II   
Química I  Química II  
Biologia I  Biologia II  
Dibuix Tècnic I  Dibuix Tècnic II  
    
Ciències de la Terra I  Ciències de la Terra II (Geologia)  
Tecnologia Industrial I  Tecnologia Industrial II  
  Electrotècnia  

  
 

MATÈRIES DE MODALITAT 
BTX  HUMANÍSTIC (de 4h) 

 

 

 

Primer curs  Segon curs  
Llatí I  X Llatí II  
Grec I  Grec II  
Economia i Organització Empreses    
I 

 Economia i Organització Empreses II  

Matemàtiques Ciències Socials I  Matemàtiques Ciències Socials II  
Economia  Història de l’Art  
Història del Món Contemporani  Geografia   
Literatura Universal  Literatura castellana  
  Literatura catalana  
    

     
 

MATÈRIES DE MODALITAT 
BTX  SOCIAL (de 4h) 

 

 

 

Primer curs  Segon curs  

Matemàtiques Ciències Socials I X Matemàtiques Ciències Socials II  

Llatí I  Llatí II   
Grec I  Grec II  
Economia i Organització Empreses    
I 

 Economia i Organització Empreses II  

Economia  Història de l’Art  
Història del Món Contemporani  Geografia   
Literatura Universal  Literatura castellana  
  Literatura catalana  
    

 
2. Si has triat tres matèries de modalitat de primer curs, has de triar dos matèries específiques de 2                   
hores. Si has triat quatre matèries de modalitat no cal escollir-ne d'específiques. 

MATÈRIES ESPECÍFIQUES 
(de 2h) 

Primer curs Segon curs  
Psicologia Sociologia apicada  
Estada a l’Empresa Disseny II  
Religió   
Disseny I   
Sociologia   

 
Signatura de l’alumne/a Signatura del pare/mare/tutor legal 
 
Nom i Cognoms: …………......................................... Nom i Cognoms:………………………………………….. 

 
NIF:………………………………………………………… NIF:…………………………………………………………. 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Torras i Bages 
 
 

 

PREINSCRIPCIÓ PRIMER BATXILLERAT 2018-2019 (2) 

 

ALUMNE/A: ……………………………………………………………………………………………………4t ESO……………… 

 

 

DECLARACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS  

 

Declaro que he rebut tota l’orientació necessària per part del meu tutor/a i per part del centre en l’elecció de les matèries de 1r de                         

batxillerat i que els estudis que cursaré amb posterioritat al batxillerat són: 

 

Estudis universitaris: 1 .................................................... 

                                   2 ................................................... 

 

CGFS: 1 ................................................. 

             2 ...............................................  

 

 

DECLARACIÓ D’INTERESSOS ACADÈMICS I PROFESSIONALS 

 

Declaro que he rebut tota l’orientació necessària per part del meu tutor/a i per part del centre en la observació dels meus                      

interessos acadèmics i professionals. Adjunto el document pdf, resultat del test d’interessos. Aquests són: 

 

● __________________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________________ 

● __________________________________________________________________________ 

 

ORIENTACIÓ FAMILIAR I DECISIÓ PERSONAL 

 

El procés d'orientació educativa necessita de la corresponsabilitat entre la família i l'escola. Des del coneixement que teniu del vostre fill o filla                       

com a família, el podeu acompanyar en la tria dels futurs ensenyaments i en la construcció del seu projecte de vida. Per això, és important                         

dedicar temps a valorar plegats diferents aspectes que cal tenir en compte per a la construcció de l’itinerari formatiu. 

Acompanyeu els vostres fills en l'anàlisi de: 

● les seves habilitats i interessos; 

● les seves capacitats; 

● el seu rendiment acadèmic; 

● els diferents ensenyaments i les característiques d’aquests; 

● les vies d’accés als ensenyaments. 

Afavoriu el diàleg amb els vostres fills i escolteu-ne l'opinió. CERQUEU L’EQUILIBRI ENTRE ALLÒ QUE ELS AGRADA, ALLÒ QUE PUGUIN                             

FER BÉ, ALLÒ QUE TINGUI UNA PROJECCIÓ PROFESSIONAL DEFINIDA 

El vostre punt de vista ha de ser complementari, però no decisiu. Tingueu present que han de ser ells els que han de prendre la decisió i                           

responsabilitzar-se'n. Al cap i a la fi, el procés maduratiu dels fills implica aprendre a decidir. 

 

 

 

 

 

Signatura de l’alumne/a Signatura del pare/mare/tutor legal 

 

 

 

Nom i Cognoms: ………….......................................................... Nom i Cognoms:………………………………………….. 

 

NIF:…………………………………………………………………… NIF:……………………………………………………....... 

  


