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Llengua catalana i
literatura II (2h)

Llengua castellana i
literatura II (2h)

Llengua estrangera II (3h)
Francès (Batxibac)(3h)

Història de la filosofía (3h) Història (3h)
Història (Batxibac) (3h)

Tutoria (1h)
Treball de recerca

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES

SOCIALS
MODALITAT D’ARTS

⃞ TECNOLOGIA ⃞ CIÈNCIES ⃞ HUMANITATS ⃞ CIÈNCIES SOCIALS ⃞ ARTS PLÀSTIQUES,
IMATGE I DISSENY

⃞ ARTS ESCÈNIQUES,
MÚSICA I DANSA

1 Matemàtiques II Matemàtiques II Llatí II Matemàtiques CS II Fonaments de l’Art II Fonaments de l’Art II

2 Tecnologia Industrial II Biologia II Història de l’Art Geografia Dibuix Artístic II Cultura Audiovisual II

3
Física II Química II Grec II Economia de

l’Empresa II
Cultura Audiovisual II Anàlisi Musical II

4

⃞  Electrotècnica
⃞  Dibuix Tècnic II

⃞  Cències de la Terra II
⃞  Física II

⃞  Química II

⃞   Literatura Catalana ⃞  Dibuix Tècnic II
⃞  Disseny ⃞   Literatura Catalana

4

ESPECÍFIQUES FRANJA 1 (2h)
⃞ Literatura Francesa  (Batxibac)

⃞   Teatre
⃞   Psicologia

⃞    Condicionament Físic

ESPECÍFIQUES FRANJA 2 (2h)
⃞ Història de França II (Batxibac)
⃞  Fem un Musical
⃞ Art de l’Oratòria
⃞   Aprenentatge i Servei II



EXPLICACIÓ

● A la franja horitzontal de dalt de tot del document hi ha les matèries comunes a totes les modalitats. Són 100% presencials
● A sota hi ha tres columnes amb el nom de les Modalitats
● A sota de cada una d’aquestes columnes hi podem veure els itineraris de la Modalitat
● Cal escollir l’itinerari desitjat
● La primera matèria de Modalitat MD21(4h), és la matèria comuna d’opció, que correspon a la modalitat (en el mateix color

que la modalitat) i és obligatòria i 100% presencial.
● La MD22(4h) i MD23(4h) a les franges de sota,són les matèries de modalitat obligatòries de la modalitat. Són 75%presencial i 25% no

presencials, de les 4h, 3h al centre i 1h a la setmana, fent una tasca des de casa.
● La Modalitat MD24 en una franja de color rosat, són les matèries que es fan des de casa 100%no presencials i 1h a la setmana amb

connexió obligatòria síncrona amb el professor/a online, via meet.Durant la setmana podran consultar amb el professorat
asincronicament.

● Heu d’escollir una matèria MD24(4h) o dues de la franja de sota, una de cada columna, MD241 (2h) i MD242(2h). Les marcades en
vermell són únicament per l’alumnat que fa el Batxibac

INSTRUCCIONS

● Marqueu ☐ a sota de la Modalitat, la columna de l'itinerari escollit a primer BAT.
● A la 4a franja horitzontal, marqueu la matèria de modalitat escollida (4h) o dues matèries específiques de la franja de sota (2h), una de

cada columna.
● Les matèries específiques s'assignen per rigorós ordre de matrícula.
● Si al mes de Juliol no hi ha un número suficient d’inscripcions a una matèria, aquesta es pot anular
● Si hi ha més inscripcions que places l’alumnat que quedi fóra, haurà de triar una altre matèria


