SEL

IES JOAN RAMIS I RAMIS
SEGON DE BATXILLERAT CURS 2016-17
SELECCIÓ DE MATÈRIES TRONCALS I ESPECÍFIQUES
PREMATRÍCULA

NOM I LLINATGES _____________________________________ CURS 1r Batxillerat GRUP __ TELEFON _______
Quina modalitat/itinerari estàs cursant aquest any, Ciències, Humanitats o Socials? ___________________________
Nombre d’assignatures suspeses a la segona avaluació ___ Quines ? _____________________________________

Assignatures
troncals comuns
per a les dues modalitats
de segon de batxillerat:

Llengua estrangera: Anglès II (3h)
Llengua Castellana i Literatura II (3h)
Llengua Catalana i Literatura II (3h)
Història de la Filosofia (3h)
Història d’Espanya (3h)
Tutoria (1h)

Modalitat de Ciències

Tria 2 de les següents
assignatures troncals d’opció.
També en pots triar 3 però
després no pots marcar cap
específica.

Modalitat de
Ciències

Tria 1 de les següents
assignatures específiques
(4h), o cap si en tries 3 de la
columna anterior:
Alemany II

Biologia (4h)

Assignatura troncal
obligatòria:

Dibuix Tècnic II (4h)
Física (4h)

Matemàtiques II (4h)

Francès II
Ciències de la Terra i
Mediambientals

Química (4h)

Cultura Audiovisual II
Economia de l’Empresa
Psicologia
Tecnologia Industrial II
TIC II

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Itinerari d’Humanitats

Assignatura troncal
obligatòria:
Llatí II (4h)

Tria 2 de les següents
assignatures troncals d’opció.
També en pots triar 3 però
després no pots marcar cap
específica.

Tria 1 de les següents
assignatures específiques
(4h):

Alemany II
Economia de l’Empresa (4h)
Grec II (4h)

Francès II

Geografia (4h)
Història de l’Art (4h)
Itinerari de Ciències Socials

Assignatura troncal
obligatòria:
Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials II (4h)

Matemàtiques aplicades a
les Ciències Socials II (4h)
(només alumnes de l’itinerari
d’Humanitats)

Cultura Audiovisual II
Fonaments
d’Administració i Gestió
d’Empreses
Psicologia

Llatí II (4h) (només alumnes
de l’itinerari de Ciències
Socials)

TIC II

Nota important: poder cursar l’any que ve determinades assignatures específiques vindrà
condicionat pel nombre total d’alumnes interessats. També pot passar que l’elecció d’assignatures
troncals d’opció que heu fet no sigui possible per qüestions de combinació horària. En aquests
casos, la Cap d’Estudis es posarà en contacte amb vosaltres abans que finalitzi el curs.
Dedicau un temps a reflexionar sobre què heu d’escollir. Pensau que el que trieu condiciona també
els estudis universitaris que podreu fer. Aquesta selecció suposa un compromís per part de
l’alumne/a i la seva família en l'elecció definitiva de matèries troncals i específiques.

(Tornar signat al tutor/a)

Signatura alumne/a

Signatura mare/pare/tutor legal

Data:

