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Indicacions per fer la tria de matèries a batxillerat:
Hi ha unes matèries que s’anomenen comunes i les han de fer tots els alumnes de batxillerat.
Són les mateixes en tots els centres i per a totes les modalitat
Hi ha una altra part del currículum que l’escull l’alumne. Hauran d'escollir matèries de 4 franges
diferents: la franja de la matèria comuna d'opció de la modalitat i 3 franges més.
Comuna d’opció
Franja 1

Modalitat CT
Matemàtiques I
Biologia I
Tecnologia Industrial I
Programes de disseny +
Informàtica (2h + 2h)
Física I
Ciències de la Terra
Química I
Dibuix tècnic I

Modalitat Humanitat i CS
Matemàtiques socials I ( batxillerat de CS)
Llatí I( en la modalitat humanística)
Economia
Literatura Universal

Economia de l’Empresa I
Grec I
Història del Món Contemporani
Franja 3
Cultura audiovisual I (2h) + Psicologia (2h)
Sociologia ( 2h) + Psicologia (2h)
Les matèries amb (I) indiquen que tenen continuïtat a 2n de batxillerat. Les matèries són de 4 h
llevat les que indica ( 2h) per això s’han fet packs i s’han de combinar com s’indica. La cultura
audiovisual a 1r és de 2 hores i a 2n és de 4 h
Franja 2

La modalitat del batxillerat es tria en funció de la matèria comuna d'opció per tant és obligatori
escollir 1 de les 3 opcions: matemàtiques, matemàtiques aplicades o llatí.
Modalitat Científic
tecnològic
Matemàtiques

Modalitat Ciències socials

Modalitat Humanístic

Matemàtiques aplicades a les
ciències socials

Llatí

Totes aquestes matèries tenen continuïtat a 2n de batxillerat.
Per escollir la matèria de la resta de franges s'ha de tenir en compte que l'alumne/a, al final
del batxillerat, ha d'haver cursat almenys sis matèries de modalitat: la matèria comuna
d'opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada
curs. És a dir dues entre les que apareixen en el següent quadre, segons la modalitat escollida, i
que en el nostre centre estiguin en franges diferents.
Matèries de la modalitat CT
Biologia I i II
Ciències de la Terra i Geologia
Dibuixa tècnica I i II
Electrotècnia
Física I i II
Química I i II
Tecnologia Industrial I i II

Matèries de la modalitat HS
Economia
Economia d’empresa I i II
Geografia
Grec I i II
Història de l’art
Història del món contemporani
Literatura castellana
Literatura catalana
Literatura Universal
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Un cop han triat la matèria d’opció i dues matèries més de la seva modalitat, la 3a matèria a
escollir pot ser una altra de la pròpia modalitat o bé una altra matèria qualsevol que estigui a la
franja que encara no han triat.
Per normativa la 3a matèria es pot triar d’una altra modalitat, però aquesta opció depèn dels
horaris finals i només es podrà triar si no hi ha coincidència amb una altra matèria. En el cas de
voler fer una matèria d’una altra modalitat, però amb incompatibilitat horària, es pot decidir
cursar-la per l’IOC ( Institut obert de Catalunya, opció permesa només als alumnes de
batxillerat del nostre centre).
El currículum disponible al nostre centre de 1r i 2n en cada modalitat és:

