IES JOAN RAMIS I RAMIS
PRIMER DE BATXILLERAT CURS 2016-17
SELECSELECCIÓ DE MODALITAT I ASSIGNATURES
PREMATRÍCULA

NOM I LLINATGES ______________________________________CURS 4t d’ESO TELÈFON ______________
CENTRE ESCOLAR ACTUAL ___________________________________________________________________
Quines assignatures de modalitat estàs fent a 4t d’ESO?
____________________________________________________________________________________________
Quines matemàtiques estàs cursant enguany (opció A o B)? _________________________________
Nombre d’assignatures suspeses a la segona avaluació ____ Quines ?
____________________________________________________________________________________________

Si vols venir a estudiar el batxillerat a l’IES Joan Ramis i Ramis hauràs de venir al nostre
institut entre dia 20 i 27 de juny per tramitar el procés d’admissió al nostre Centre (tant si
has obtingut el títol d’ESO en la convocatòria de juny com si creus que l’obtindràs el
setembre). A les nostres oficines et facilitaran el formulari i t’indicaran tota la
documentació acreditativa que has de lliurar a efectes de barem**. Dia 4 de juliol es
publiquen les llistes provisionals dels alumnes admesos i dia 11 les llistes definitives.
Després, entre dia 12 i dia 15 de juliol, hauràs de venir a formalitzar la matrícula oficial.
Aquest full és només un document que demanem per saber quina modalitat de batxillerat
i quines matèries troncals i específiques volen fer els alumnes que tindrem al Ramis el curs
que ve. És un document que simplement, ens ajuda a organitzar-nos millor. Gràcies per la
teva col·laboració.

**Germans matriculats al Ramis o a qualsevol centre de la línia d’adscripció (escoles
públiques de Maó, Sant Lluís o es Castell), pares que treballin al Ramis (o a centres de la línia
d’adscripció), proximitat del domicili o lloc de treball, renda anual, discapacitat de l’alumne,
pares o germans, fill d’antic alumne, família nombrosa, malaltia crònica de l’alumne, mitjana
d’ESO en cas d’empat.

Primera Llengua estrangera: Anglès I (3h)
Llengua Castellana i Literatura I (2,5h)
Llengua Catalana i Literatura I (2,5h)
Filosofia (3h)
Educació Física (2h)
Tutoria (1h)

Assignatures troncals
per a totes les modalitats
de primer de batxillerat:

Modalitat

Matèries
troncals
obligatòries

Matemàtiques I
(4h)

Tria 1 matèria (4h) entre:

Biologia i Geologia

Alemany

Dibuix tècnic I

Cultura audiovisual I

Ciències

Física i
Química
(4h)

Tria 1 matèria (4h) entre:

També les pots escollir
totes dues, però en
aquest cas, no pots triar
cap matèria de 4h de la
columna de la dreta.

Economia
Francès

Modalitat

Tria 2 o 3 matèries(4h)
entre:
Economia
Grec I

Humanitats

Llatí (4h)

Història del Món
Contemporani
Literatura Universal
Matemàtiques
aplicades a les Ciències
Socials I

Ciències
Socials

Matemàtiques
aplicades a les
Ciències
Socials (4h)

Història del Món
Contemporani

Tria 1 matèria (4h) entre:

Cultura Científica
(Tècniques de
laboratori de FQ i
BG)
Religió
Tecnologies de la
informació i la
comunicació (TIC)

Tria 1 matèria
específica (2h) entre:

Pots triar una
d'aquestes matèries en
el cas que només hagis
escollit dues
assignatures de la
columna de l'esquerra:

Anàlisi musical
Cultura Científica

Alemany

Religió

Cultura audiovisual I

Economia(4h)

Francès

Grec I (4h)

Fonaments de l’Art I

Història del Món
Contemporani (4h)

Anàlisi musical I

Fonaments de l’Art I

Tecnologia Industrial

Matèria
troncal
obligatòria

Tria 1 matèria
específica (2h) entre:

Tecnologies de la
informació i la
comunicació (TIC)

Literatura Universal
(4h)
Llatí I (4h)

(Tornar signat al Ramis o al teu tutor/a del teu centre)

Signatura alumne/a

Signatura mare/pare/tutor legal
Data:

