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2n BATXILLERAT NOCTURN
Curs 2022/23
☐ Lleng. Cat. i Liter. I (2h)

☐ Lleng. Cast. i Liter. I
(2h)

☐ Llengua Estrangera I
(3h)

☐ Hist. de la Filosofia (3h)

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
CIÈNCIES

☐ Història (3h)

☐ Treball de Recerca

MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

TECNOLOGIA

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

1 (4h)

☐ Matemàtiques II

☐ Història de l’Art (IOC*)

☐ Geografia

2 (4h)

☐ Tecnologia Industrial II (IOC*)
☐ Física II (IOC*)
☐ Biologia II (IOC*)
☐ Química II (IOC*)

☐ Llatí II

☐ Matemàtiques Ciències Socials II

☐ Literatura Catalana

☐ Economia de l’Empresa II

3 (4h)
4**
(2h+2 h)

☐ Reforç IOC

☐ Creativitat, Cooperació i Recerca (OP. de Centre)
☐ Sociologia
☐ Be A Broadway Star

Instruccions i altres indicacions:
Marqueu dins els requadres amb una X les matèries comunes i les de l’itinerari escollit. Les matèries comunes i les de modalitat en color 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 per una altra, sempre i quan es trobi a la mateixa franja.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís de Peguera
Plaça d’Espanya, 2
08242 Manresa
Tel. 93 877 36 37
iespeguera@xtec.cat
moodle.inspeguera.cat
inspeguera.cat

*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. / **A la quarta franja apareixen les matèries específiques. La matèria que es troba en negreta es cursa de manera obligatòria i la segona, ja que s’han de cursar un mínim de 4
hores, queda a la vostra elecció: enumereu-les, dins dels requadres entre 1 i 2, segons les vostres preferències, i s’ompliran els grups per ordre de matriculació.
(Recordeu que entre primer i segon de batxillerat heu d’haver cursat, com a mínim, sis matèries de la mateixa modalitat. En el cas d’un canvi de modalitat al segon curs, haurà de ser
un mínim de quatre matèries de la modalitat final.)

