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1r BATXILLERAT NOCTURN
Curs 2022/23
☐ Lleng. Catalana i Literat. I
(2h)

☐ Lleng. Castella. i Literat. I
(2h)

☐ Llengua Estrangera I (3h)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
CIÈNCIES

TECNOLOGIA

MD1 (3h)

☐ Matemàtiques I

MD2 (3h)

☐ Tecnologia i Enginyeria I (IOC*)
☐ Física I (IOC*)
☐ Biologia I (IOC*)
☐ Química I (IOC*)

MD3 (3h)
OP1 (3h)

☐ Form. i Orientació Personal i Profess.

☐ Filosofia (2h)

☐ Tutoria (1h)

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

☐ Història del Món Contemporani

☐ Món Clàssic

☐ Llengua i Cultura Llatines I

☐ Matemàtiques de Ciències Socials I

☐ Literatura Universal

☐ Economia i Emprenedoria I

☐ Funcionament de l’Empresa (IOC*)

OP2 (3h) - TR 1

☐ Matemàtica Aplicada

☐ Creació Literària

☐ Reptes Científics Actuals - Física & Química o Biologia & Geologia (IOC*)

OP2 (3h) - TR 2

☐ Matemàtica Aplicada

☐ Creació Literària

☐ Reptes Científics Actuals - Física & Química o Biologia & Geologia (IOC*)

OP2 (3h) - TR 3

☐ Matemàtica Aplicada

☐ Creació Literària

☐ Reptes Científics Actuals - Física & Química o Biologia & Geologia (IOC*)

OP3 (3h)

☐ Creativitat, Cooperació i Recerca I (OP. de Centre)
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Instruccions i altres indicacions al dors
Marqueu dins dels requadres amb una X les matèries comunes i les de l’itinerari escollit de les Franges MD1 a la MD3, ambdues incloses. Les matèries comunes i les
de modalitat en color i en negreta són les que s’han de cursar de forma obligatòria per cada itinerari. Si voleu podeu canviar una matèria d’una modalitat que no
estigui en color i en negreta per una altra, sempre i quan es trobi a la mateixa franja. En el cas de les matèries de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), al realitzar-se a
distància, està permès triar-ne dues barrejades dins de tot el bloc que enmarca la Franja MD2 i la Franja MD3, i en el cas de les modalitats d’Humanitats i Ciències
Socials la matèria d’opció de la Franja MD1 és l’única que s’ofereix.
A les Franges OP1 i OP2 cal triar una matèria optativa per línia i marcar-les amb l’X corresponents. La matèria optativa d’OP1 és anual i les de l’OP2 són matèries
trimestrals, es pot realitzar una diferent a cada per trimestre. Tanmateix, es poden repetir les eleccions per mantenir una continuïtat durant tot l’any, perquè el
temari és independent i no acumulatiu, és el més recomanable. A més, amb les de Reptes Científics Actuals cal subratllar i deixar marcat si es vol Física & Química o
si es vol Biologia & Geologia.
Finalment, a la Franja OP3 apareix l’única matèria optativa que es planteja com a obligatòria i anual, ja que forma part de la proposta p ròpia i exclusiva de centre en
règim d’ensenyaments nocturns, per això està en negreta i cal marcar-la també amb una X.
*La matriculació a l’IOC només permet un màxim de dues matèries com a alumnes visitants. Per tant, a l’hora de fer totes les eleccions només es podran marcar dues
matèries d’aquest format.

