Matrícula matèries de
2n BTX–Diürn curs 2022-2023
Nom i cognoms
Data

Signatura
Telèfon

Curs i grup actual

Correu electrònic

Recordeu que:
❑ Durant el Batxillerat l'alumne/a ha de triar un mínim de 3 matèries de modalitat cada curs, de les quals sis
han de ser de la modalitat escollida.
❑ No es pot fer Física sense Matemàtiques, ni Economia de l'empresa sense Matemàtiques aplicades a les
Ciències Socials I.
❑ Per poder fer les assignatures II cal haver fet prèviament la I, excepte en Tecnologia Industrial
❑ Si esteu realitzant estudis de música o dansa i esteu en condicions de demanar la convalidació o
reconeixement d’alguna matèria o optativa, marqueu CONV a la matèria que voleu convalidar.
❑ Si només voleu fer soltes indiqueu-ho clarament i marqueu quines són.

Matèries COMUNES (14 hores).
h/set Petició
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II: Alemany, Anglès o Francès
Història de la filosofia
Història
Tutoria
Treball de recerca

Soltes?
Sí

2
2
3
3
3
1

No

Si també fas
MÚSICA o DANSA i
pots convalidar has
d’escriure CONV en
les hores que
vulguis convalidar

Matèries de modalitat o optatives (16 hores).
❑ A la columna corresponent a la vostra modalitat heu de marcar 4 hores a cada franja.
❑ Si trieu fer dues optatives no podeu marcar cap assignatura a la franja 1.

Modalitat de Ciències i Tecnologia

h/set

MA2 obligatòria
Franja 1 o OPTATIVES (generals o de
BATXIBAC):
FI2S (Física II)
BI2 (Biologia II) ,

4

Pet

Modalitat d'Humanístic i
Ciències Socials
MP2 o LL2 obligatòries
Franja 1 o OPTATIVES (generals o
de BATXIBAC)
BI2 (Biologia II)

Franja 2:
LL2 (Llatí II),
4
EE2 (Economia de l'empresa II)
GEO (Geografia) o HAR (Història
de l'art)
Franja 3:
Franja 3:
MP2 (Matemàtiques aplicades a les
FI2 (Física II),
4
Ciències Socials II), , LIC (Lit
TI2 (Tecnologia Industrial II)
catalana), GR2 (Grec II) o GEO
MA2 (Matemàtiques II)
(Geografia)
Franja 4:
Franja 4:
MP2 (Matemàtiques aplicades a les
MA2 (Matemàtiques II)
Ciències Socials II),
4
BI2 (Biologia II) o
LIS (Literatura castellana)
QU2 (Química II)
EE2 (Economia de l'empresa II)
HAR (Història de l'art)
h/set
Optatives (en lloc de franja 1)
EM2 (estada en empresa 140h) [i podeu deixar buida la FR1 o qualsevol altra franja]
4
EEM (estada en empresa 70 hores)
2
SF2 (2a llengua estrangera Francès), SI2 (2a llengua estrangera Italià),
2
SA2 (2a llengua estr. Anglès) SL2 (2a llengua estr. Alemany) o SOC (Sociologia)
MN (Manteniment i nutrició) o CC (Cultura Clàssica)
2
Franja 2:
QU2 (Química II)
DT2 (Dibuix Tècnic II)
CG2 (Ciències de la terra [geologia] II)

Optatives obligatòries per al Batxibac (doble titulació batxiller baccalauréat): Histoire de France (2 hores) i Littérature Française (2 hores).
En lloc de FR1, tota la resta han de ser matèries de modalitat:
Si el teu itinerari no està contemplat, proposa’l i justifica’l:
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h/set

Pet

4

4

4

4

Pet

Pet

