
 
 
 

Alumne_________________________________________________________ 
 
 

1r Curs Matèries comunes 

 Llengua catalana i literatura (2h) 
Llengua castellana i literatura (2h) 
Llengua anglesa / francesa (3h) 

Filosofia (2h) 
Ciències per al món contemporani (2h) 

Educació física (2h) 
Cultura religiosa 

Tutoria (1h) 

Mod. de Ciències i Tecnologia Mod. d’Humanitats i Ciències socials 

❏ It. Científic ❏ It. Tecnològic ❏ It. Humanitats ❏ It. CCSS 

Matèries de 
modalitat (4h) 

Matemàtiques 
Química 
Biologia 

Matemàtiques 
Física 
Dibuix tècnic 

Llatí Matemàtiques 
aplicades a les 
CCSS 

❏ Física 
❏ Ciències de la 

Terra i el medi 
ambient  

 
Cal escollir-ne 
una. Els alumnes 
de batxibac no 
n’han d’escollir cap 

❏ Química 
❏ Economia i 

organització 
d’empresa 

 
Cal escollir-ne 
una. Els alumnes 
de batxibac no 
n’han d’escollir cap 

❏ Història del món contemporani 
❏ Economia i organització d’empresa 
❏ Economia 
❏ Literatura castellana 
 
Pots escollir-ne dues o tres.  
Els alumnes de batxibac només en 
poden escollir dues.  

Matèries 
específiques (2h) 

Les matèries específiques es faran sempre 
que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.  

❏ Sociologia 
❏ Estada a l’empresa (iniciació) 
 
Si n’has escollit dues de modalitat cal que 
n’escullis dues d’específiques. Si n’has 
escollit tres de modalitat no n’has d’escollir 
cap. Si fas batxibac no n’has d’escollir cap. 
 

❏ Batxibac (2h) Història de França 
Llengua i literatura francesa 
Intercanvi a França 
 
Obligatòries i exclusives dels alumnes de batxibac. 

Projecte interdisciplinari 
Treball de recerca 

 
 
 



 
 

 
 

Alumne_________________________________________________________ 
 
 

2n Curs Matèries comunes 

 Llengua catalana i literatura (2h) 
Llengua castellana i literatura (2h) 
Llengua anglesa / francesa (3h) 

Història de la filosofia (3h) 
Història (3h) 
Tutoria (1h) 

Mod. de Ciències i Tecnologia Mod. d’Humanitats i Ciències socials 

❏ It. Científic ❏ It. Tecnològic ❏ It. Humanitats ❏ It. CCSS 

Matèries de 
modalitat (4h) 

Matemàtiques 
Química 
Biologia 

Matemàtiques 
Física 
Dibuix tècnic 

Llatí Matemàtiques 
aplicades a les 
CCSS 

❏ Física 
❏ Ciències de la 

Terra i el medi 
ambient  

 
 
N’has d’escollir 
una. Els alumnes 
de batxibac no 
n’han d’escollir cap 

❏ Química 
❏ Economia i 

organització 
d’empresa 

❏ Disseny 
 
N’has d’escollir 
una. Els alumnes 
de batxibac no 
n’han d’escollir cap 

❏ Geografia 
❏ Economia i organització d’empresa 
❏ Història de l’art 
❏ Literatura catalana 

 
 
Pots escollir-ne dues o tres.  
Els alumnes de batxibac només en 
poden escollir dues.  

Matèries 
específiques 

Les matèries específiques es faran sempre 
que hi hagi un nombre mínim d’alumnes.  

De 2h (Cal agafar-ne dues) 
 
❏ Psicologia 
❏ Anglès aplicat a les CCSS. 
❏ Estada a l’empresa 
 
De 4h (Només se’n pot agafar una) 
 
❏ Disseny (Aquesta matèria és de 4h) 
 
Si n’has escollit dues de modalitat cal que escullis 
4h d’específiques. Si n’has escollit tres de 
modalitat no n’has d’escollir cap. Si fas batxibac no 
n’has d’escollir cap. 

❏ Batxibac (2h) Història de França 
Llengua i literatura francesa 
Intercanvi a França 
Obligatòries i exclusives dels alumnes de batxibac. 

Treball de recerca 

 


