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Nom i cognoms:
Matèries pendents de 1 BTX:
Repetició de curs:

□No

□Sí > Conservar les notes aprovades: □ Sí □ No
MATÈRIES COMUNES

1

Llengua Catalana i literatura II

2

2

Llengua Castellana i literatura II

2

3

Llengua estrangera II (Anglès)

3

4

Història de la Filosofia

3

5

Història

3

6

Treball de recerca

-

Tutoria

1

7

X

TOTAL COMUNES

14

MATÈRIES PART DIVERSIFICADA
MATÈRIA COMUNA D'OPCIÓ

CIENTÍFIC
1

TECNOLÒGIC

□ Matemàtiques II

HUMANÍSTIC

□ Llatí II

SOCIAL

□ Matemàtiques
aplicades C.S.II

Hores
4h

MATÈRIES DE MODALITAT

2

□ Biologia II
□ Tecnologia Industrial II

□ Història de l'Art
□ Economia d'Empresa II

3

□ Química II
□ Dibuix Tècnic II

□ Literatura Catalana
□ Geografia

4h
4h

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

4

□ Física II (4h)
□ Ciències de la Terra (geologia) II (4h)
□ Grec II (4h)

□ Sociologia + Macroeconomia (2+2)
□ Francès II + Alemany II (2+2)
□ Francès II + Macroeconomia (2+2)
□ Alemany II + Sociologia (2+2)

4h
o
2h+2h

TOTAL MODALITAT + ESPECÍFIQUES

16

TOTAL HORES BATXILLERAT

30

INSTRUCCIONS I RECOMANACIONS
Abans de fer la vostra elecció consulteu les ponderacions per l'accés a la universitat 2020 i
l'estructura de les Proves d'Accés a Cicles de Grau Superior.
Les matèries comunes s'han de cursar obligatòriament. Només les podreu seleccionar si repetiu el
curs. En aquest cas, si voleu conservar les notes de les matèries que teniu aprovades, senyaleu
només aquelles matèries que tingueu pendents i de les quals us voleu matricular.
Dins la part diversificada, cada fila de matèries correspon a una franja horària, per tant heu
d'escollir una sola matèria d'entre les de cada franja.
L’alumne, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys sis materies d’una mateixa modalitat: la
materia comuna d’opció de la modalitat triada i, com a minim, dues materies mes de la seva
modalitat a cada curs. La darrera franja de quatre hores de cada curs es completa amb una altra
materia de modalitat, propia o aliena, o be amb dues materies especifiques.
No és recomanable cursar la segona part d'una matèria si no s'ha cursat la primera part a 1r curs. Si
tanmateix ho voleu fer, consulteu abans el professorat del departament corresponent.
La superació de materies de continuitat de segon curs està condicionada a la superació de les
materies de primer curs corresponents.
A la franja 1 (Matèria Comuna d'opció) cal escollir obligatòriament la matèria corresponent a la
vostra modalitat. En la modalitat d'humanitats i ciencies socials, les materies Matemàtiques (I i II) i
Matemàtiques Aplicades a les Ciencies Socials (I i II) es consideren equivalents a l'efecte de materia
comuna d'opció. En la modalitat de ciencies i tecnologia, la materia comuna d'opció es
necessàriament Matemàtiques (I i II).

A les franges 2 i 3 (Matèries de modalitat) cal escollir, en cadascuna, una de les matèries de la
vostra modalitat escollida.
En cas que vulgueu fer un canvi de modalitat:
 A efectes de canvis de modalitat, les Matemàtiques i les Matemàtiques Aplicades a les Ciencies
Socials són equivalents en ambdós sentits.


En acabar el batxillerat, cal haver superat un minim de quatre materies d’aquesta nova modalitat
(incloent la materia comuna d’opció de segon curs). Per complir aquest segon requisit es
possible que el curriculum de l'alumne estigui format per mes materies de les que s’estableixen
amb caràcter general.



L’alumne pot optar per canviar alguna de les materies que no ha superat del primer curs per
materies de la nova modalitat, fins i tot si es la materia comuna d’opció. En qualsevol cas,
l’alumne ha d’haver superat una materia comuna d’opció de primer curs i una de segon en
acabar el batxillerat.

