PERQUÈ TRIAR SEMIPRESENCIAL
1. No hi ha límit de convocatòries.
2. No hi ha límit de permanència (anys).
3. Les assignatures aprovades no s’han de tornar
a cursar.
4. Horari de capvespre (a partir de les 16:40).
5. Grups reduïts i atenció personalitzada.

Horari lectiu
 De dilluns a divendres de 16.40h a
21.30h

Metodologia
Podeu fer el seguiment de totes les assignatures
a través del Moodle de l'IES Joan Ramis i Ramis.
Se us facilitarà un usuari i una contrassenya per
al Moodle així com de correu electrònic.
Per a cada una de les assignatures, trobareu un
resum de la programació, que conté: el
contingut a veure durant el curs, la seqüenciació
planificada, els criteris de qualificació, la
bibliografia utilitzada per fer el seguiment i el
requisits previs per poder seguir l'assignatura.
A més, durant tot l'any, els professors penjaran
els apunts, exercicis, activitats, comentaris, etc.
a cada una de les seves assignatures i així
vosaltres podreu fer el seguiment oportú.

Horari secretaria
 De dilluns a divendres de 8.30 a 14h
 Els dimecres de 16.30h a 18.30h

IES Joan Ramis i Ramis
Av. Vives Llull, 15 – Maó (07703)
Tel: 971 36 01 33 - 971 36 29 04
Fax: 971 36 42 33
e-mail: iesjoanramisiramis@educacio.caib.es
web: http://www.iesjoanramis.org

Batxillerat
semipresencial
“Animeu-vos a cursar, continuar o
acabar el BATXILLERAT d’una
manera
més
flexible,
individualitzada i al ritme i
possibilitats de cadascú”.

QUI POT ESTUDIAR
1. Condicions personal d’accés:
a) Majors de 18 anys o que els compleixin l’any en
què comenci el curs.
b) Majors de 16 anys que tinguin un contracte
laboral que no els permeti acudir als centres
educatius en règim ordinari o siguin esportistes d’alt
nivell o d’alt rendiment.
2. Condicions acadèmiques d’accés:
a. Per accedir al 1r curs l’alumnat ha de reunir
alguna de les condicions acadèmiques següents:
Estar en possessió del títol d’ESO.
Haver superat el 2n curs del primer cicle de REM.
Haver superat el 2n curs de BUP o 2n FP1.
Haver superat el 3r curs comú del pla 63 o el 2n
curs comú experimental d’arts aplicades i oficis
artístics.
Haver superat un mòdul professional
experimental de nivell 2.
Estar en possessió del títol de tècnic de formació
professional.
b. L’alumnat que reuneixi alguna de les
condicions següents s’ha de matricular de les
matèries corresponents de 2n curs:
Haver superat el 3r curs de BUP i estar en
possessió del títol de batxiller, o 3r d’FP2 (règim
d’ensenyaments
especialitzats) o 2n d’FP2
(règim general).
Haver superat una modalitat de batxillerat
experimental.

Haver superat el 2n curs d’especialitat o estar en
possessió
del títol de graduat en arts
aplicades i oficis artístics.

QUE S'ESTUDÏA
1r Batxillerat
Matèries comunes:
Primera llengua estrangera: Anglès I
Llengua castellana i Literatura I
Llengua catalana i Literatura I
Filosofia
(Educació Física) Preguntar oferta.

Matèries troncals:
a) Ciències: Matemàtiques I, Física i Química,
Biologia i Geologia, Dibuix Tècnic I, Economia,
Història del Món Contemporani o Literatura
Universal.
b) Humanitats i Ciències Socials: Llatí I o
Matemàtiques aplicades a les CS I, Història del
Món Contemporani, Literatura Universal,
Economia (Grec I preguntar oferta).

Matèries específiques: Cultura científica

2n Batxillerat
Matèries comunes:
Primera llengua estrangera: Anglès II
Llengua castellana i Literatura II
Llengua catalana i Literatura II
Història de la Filosofia
Història d’Espanya

Matèries troncals:
(Enguany només s'oferten les troncals de Humanitats
i Ciències Socials)

Humanitats i Ciències Socials: Llatí II o
Matemàtiques aplicades a les CS II, Història de l'art i
Economia de l’empresa.

Matèries específiques: Cultura Audiovisual.

COM S'ESTUDÏA
Les classes comencen l'1 d'Octubre. Hi haurà 3
trimestres. Les dates estaran publicades a la web. Els
exàmens estaran concentrats en una setmana. A
finals de maig hi haurà les recuperacions i al juny els
exàmens extraordinaris.
Cal assistir a classe un 75% de les sessions
obligatòries. En cas de no fer-ho es perd el dret a
s'avaluació de la assignatura. La no assistència a una
sessió obligatòria es pot compensar amb l’assistència
a una sessió voluntària.
Hores setmanals:
Matèries comunes: 1 obligatòria i 1 voluntària.
Matèries específiques: 1 obligatòria setmanal.
Matèries troncals: 1 obligatòria i 2 voluntàries.
Extructura flexible:
 T'has de matricular d’un mínim de 4 i un màxim
de 10 matèries.
 Pots matricular-te de matèries de 2n si tens 3
matèries de 1r aprovades.
 No pots matricular-te de matèries de 2n
condicionades a una matèria de 1r curs si no has
cursat sa de 1r en cursos anteriors.
A l’apartat Batxillerat semipresencial que trobareu
baix a l’esquerra de la web del centre
(www.iesjoanramis.org) podeu veure tota la
informació referent als vostres estudis: presentació,
horaris de tutories, calendari d’exàmens, darreres
novetats, etc.

