
 
FULL DE PREINSCRIPCIÓ A 2n DE BATXILLERAT PER AL CURS 2020-2021 

 

NOM i COGNOMS: .................................... ......................................................... TEL. ...................... 
 

CENTRE DE PROCEDÈNCIA  ........................................ EL CURS PASSAT VAIG FER............... ...... 
 

���� Instruccions: 

- Assenyala amb una X la casella de l’itinerari de batxillerat que has triat.  
- Dins de les franges (només de 2n curs) en què s’ofereix més d’una matèria, cal assenyalar amb 

una X la que vols cursar.  
*** Hi ha matèries que el centre no pot ofertar, o que encara que s’hagin ofertat NO podrem garantir que 
s’imparteixin, ja que cal un mínim d’alumnes que la demanin. En aquests casos es podran cursar a través del IOC 
(parleu amb el coordinador de Batxillerat). 

 

���� �  Tria de matèries: 
1) Recorda que NOMÉS has de triar matèries de 2n de Batxillerat (per això les de 1r ja les tens ombrejades) 
2) Cada franja té un total de 4h; per tant, has d’escollir o bé UNA matèria de 4h o bé DUES matèries de 2h  
3) Vés amb COMPTE amb la tria de matèries: 
        �   La tria d’una de les 4 modalitats (humanitats, ciències socials, científic, tecnològic) obliga a cursar com a  
           mínim 3 matèries d’aquella modalitat. (Vegeu el dors) 
        �   Tingues present les matèries de les quals et voldràs examinar a les PAU (ja que hi ha matèries que  
           ponderen i d’altres que no) 
4) Cursar matèries al IOC: 
         �   Només pots cursar una matèria pel IOC. 
         �   En les matèries amb continuïtat (x ex. Dibuix I i Dibuix II) només podràs cursar la matèria de 2n, si has 
            cursat la de primer. 

 

Lliurament pel formulari GOOGLE 
 

 

 BATXILLERAT D’HUMANITATS   BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS 

1r curs h 2n curs h 1r curs h 2n curs h 

Llatí I 4 Llatí II 4 Matemàtiques CS I 4 Matemàtiques CS II 4 

H. món contemporani 4 Geografia 4 H. món contemporani 4 Geografia 4 

□Economia de l’empresa I 
□Literatura castellana 

4 
□Economia de l’empresa II 
□Història de l’art 

4 
□Economia de l’empresa I 
□Literatura castellana 

4 
□Economia de l’empresa II 
□Història de l’art 

4 

 
□Psicologia i Sociologia 
(4h) 
 
□ Comentari de text I 
(2h)+ Alemany (2h) 

4 
 
 
 
 
 

4h: 
□ Literatura catalana 
2h: 
□Estada a l’empresa 
□Ampliació d’estada a l’em. 
□Comentari de text II 
 

4 
 
 
 
 
 

 
□Psicologia i Sociologia 
(4h) 
 
□ Comentari de text I 
(2h)+ Alemany (2h) 

4 
 
 
 
 
 

4h: 
□ Literatura catalana 
2h: 
□Estada a l’empresa 
□Ampliació d’estada a l’em. 
□Ampliació de matemàtiques 
□Comentari de text II 

4 
 
 
 
 
 

 BATXILLERAT CIENTÍFIC  BATXILLERAT TECNOLÒGIC 

1r curs h 2n curs h 1r curs h 2n curs h 

Matemàtiques I 4 Matemàtiques II 4 Matemàtiques I 4 Matemàtiques II 4 

Biologia I 4 Biologia II 4 Tecnologia I 4 Tecnologia II 4 

Química I 4 Química II 4 Química I 4 Química II 4 

 
□ Física I (4h) 
□ Psicologia i Sociologia 
(4h) 
 
□ Comentari de text I 
(2h)+ Alemany (2h) 

4 

4h: 
□ Física II 
2h: 
□Estada a l’empresa 
□Ampliació d’estada a l’em. 
□Ampliació de matemàtiques 
□Comentari de text II 

4 

 
□ Física I (4h)� 
□ Psicologia+Sociologia 
(4h) 
 
□ Comentari de text I 
(2h)+ Alemany (2h) 

4 

4h: 
□ Física II � 
2h: 
□Estada a l’empresa 
□Ampliació d’estada a l’em. 
□Ampliació de matemàtiques 
□Comentari de text II 

4 

 

� RECOMACIÓ: Si esculls l’itinerari TECNOLÒGIC i vols cursar posteriorment una enginyeria, és MOLT important 
que triïs les assignatures de FÍSICA I i FÍSICA II.   

CURSARÉ UNA MATÈRIA PEL IOC 
Cursaré la matèria: 
 

Deixaré de fer la matèria: 
 
 

Vist i plau del coordinador de batxillerat 
 
 

Data i signatura del pare o tutor 
 
  



 
IMPORTANT A L’HORA DE TRIAR LES MATÈRIES 

 
3) El centre ofereix 4 itineraris i cada itinerari s’organitza en 4 franges.  

4) L’itinerari escollit OBLIGA a cursar com a mínim 3 matèries d’aquella modalitat.  

Per tant, CADA CURS (tant a 1r de Batxillerat com a 2n), caldrà que curseu 

obligatòriament: 

� la matèria comuna  (que trobareu en la primera franja de cada itinerari i que s’ha 

de cursar de manera OBLIGATÒRIA) 

� més 2 matèries de modalitat  (que les haureu d’escollir d’entre les tres franges 

restants.) 

 

ITINERARI Matèria comuna d’opció Matèries de modalitat 

BATXILLERAT 
D’HUMANITATS 
 
 
 
 

Llatí I i Llatí II 

 

BATXILLERAT DE 
CIÈNCIES SOCIALS 

Matemàtiques CS I i Matemàtiques CS II 

BATXILLERAT 
CIENTÍFIC 
 
 
 
 

Matemàtiques I i Matemàtiques II 

 

BATXILLERAT 
TECNOLÒGIC 

Matemàtiques I i Matemàtiques II 

 
 
 


