
 
 

 1er BATXILLERAT     PROVISIONAL 
                                          2021 - 2022 

 

 

Llengua catalana i 
literatura I (2h) 

Llengua castellana i 
literatura I (2h) 

Llengua estrangera I 3h) 
Francès (batxibac) 

Ciències per al món     
contemporani (2h) 

Educació física (2h) Filosofia (2h) 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 I   Matemàtiques I   Llatí I  Matemàtiques CS I Fonaments de l’Art I Fonaments de l’Art I 

2 
  Tecnologia 
      Industrial I 

  Biologia I   Història Món 

Contemporani 

 Economia de l’Empresa I   Volum  Anàlisi Musical I 

3 
 Física I   Química I   Grec I  Història Món 

Contemporani 

  Dibuix Artístic I Llenguatge i pràctica 

musical 

4 

 ☐ Dibuix Tècnic I 

           ☐ Ciències de la Terra I 

                              ☐ Física I 

                              ☐ Química (?)  

                                    ☐ PSICO/SOCIO 

                                    ☐ Economía 

                                    ☐ Literatura Universal 

 ☐  Arts & Crafts                                      

            ☐  Teatre- Mindfulness                                  

                                   ☐ CA-TGP 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICACIÓ  
 

● A la franja horitzontal de dalt de tot del document hi ha les matèries comunes a totes les modalitats.  
● 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 MD11(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 MD12(4h) i MD13(4h) a les franges de sota,són les matèries de modalitat obligatòries Heu d’escollir una matèria MD14(4h)  

         

 
  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 
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