SELEC

IES JOAN RAMIS I RAMIS
SELECCIÓ DE MODALITAT I ASSIGNATURES

PRIMER DE BATXILLERAT CURS 2016-17
PREMATRÍCULA

NOM I LLINATGES __________________________________________ CURS 4t d’ESO GRUP __ TELÈFON ______
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 ?
___________________________________________________________________________________________________

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

Modalitat

Matèries
troncals
obligatòries

Matemàtiques I
(4h)

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)
Tria 1 matèria
Tria 1 matèria (4h) entre: Tria 1 matèria (4h) entre: específica (2h) entre:

Biologia i Geologia

Alemany

Dibuix tècnic I

Cultura audiovisual I

Ciències

Física i
Química
(4h)

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
Fonaments de l’Art I
Història del Món
Contemporani
Tecnologia Industrial

Modalitat

Matèria
troncal
obligatòria

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)

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

Grec I (4h)

Fonaments de l’Art I

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

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

Tria 1 matèria
Tria 1 matèria (4h) entre: específica (2h) entre:

Economia(4h)
Història del Món
Contemporani (4h)

Anàlisi musical I

Anàlisi musical
Cultura Científica
Religió
Tecnologies de la
informació i la
comunicació (TIC)

Nota: En cas que hi hagi molt pocs alumnes interessats en alguna de les matèries especifiques (darrera
columna), l’assignatura probablement no es podrà oferir. En algun cas, també podria passar que la
combinació de matèries escollides de les columnes centrals no es pugui fer per qüestions
d’incompatibilitat horària. Si és així, la Cap d’Estudis es posarà en contacte amb vosaltres abans de
l’acabament del curs.
Aquesta selecció de modalitat i itinerari suposa un compromís per part de l’alumne/a i la seva família
en l'elecció definitiva d’itinerari i matèries troncals i específiques.

(Tornar signat al tutor/a)

Signatura alumne/a

Signatura mare/pare/tutor legal

Data:

