
FULL DE PREINSCRIPCIÓ DE PRIMER DE  BATXILLERAT    NOM _________________________________ 
            PROCEDENT DE  4t E.S.O.  grup    ________ 
HUMANITATS-CIÈNCIES SOCIALS 
 
� OPCIÓ A � OPCIÓ B � OPCIÓ C � OPCIÓ D  

Matemàtiques ccss Matemàtiques ccss Llatí Llatí  
Economia i organització Economia i organització Matemàtiques ccss Història del món  
Història del món Economia Història del món Lit. catalana      � (1) 

Lit. castellana    � 
 

Optativa  * Optativa * Optativa  * Optativa   *  
 
* OPTATIVES (4 hores) Numerar per ordre de preferencia    IDIOMA 

�  Psicología i sociología       � Anglès       �     Francès     

�  Segona llengua: Italià 
� Segona llengua: Alemany 
� Religió (2 hores) + Estadística (2 hores) 
� Religió (2 hores) + Mecànica (2 hores) 
 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 
� OPCIÓ A � OPCIÓ B � OPCIÓ C � OPCIÓ D � OPCIÓ E � OPCIÓ F 
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Biología 
Física Física Física Biología Biología Química 
Dibuix tècnic Química Tecnología industrial Física Química Ciències de la terra 
Tecnología industrial Dibuix tècnic Optativa  * Química Ciències de la terra Optativa  * 
 
 * OPTATIVES (4 hores) Numerar per ordre de preferencia    IDIOMA 

�  Psicología i sociología       � Anglès       �     Francès     

�  Segona llengua: Italià 
� Segona llengua: Alemany 
� Religió (2 hores) + Estadística (2 hores) 
� Religió (2 hores) + Mecànica (2 hores) 
 

(1) Cal triar una de les dues literatures,  
(2) Optatives: només es cursaran les optatives que tinguin major demanda per part de l’alumnat Els alumnes seran reubicats si no es fa la seva primera opció. 
(3) Si alguna assignatura de (modalitat o optativa) no arriba a un nombre mínim d’alumnes, no es podrà cursar i s’haurà de triar una altra opció. 
(4) Els alumnes poden sol· licitar el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització horària del centre, durant el 

primer mes de classes. 



 
 
FULL DE PREINSCRIPCIÓ DE SEGON DE  BATXILLERAT    NOM _________________________________ 
            PROCEDENT DE  1r de Bat.  grup    ________ 
HUMANITATS-CIÈNCIES SOCIALS 
 
� OPCIÓ A � OPCIÓ B � OPCIÓ C � OPCIÓ D 
Matemàtiques ccss Matemàtiques ccss Matemàtiques ccss Llatí 
Geografia Geografia Geografia Geografia 
Economia de l’empresa Economia de l’empresa Llatí Història de l’art 
Lit. catalana      � (1) 
Lit. castellana    � 

Estada a l’empresa Lit. catalana      � (1) 
Lit. castellana    � 

Lit. catalana      � (1) 
Lit. castellana    � 

 
IDIOMA 

� Anglès       �     Francès     

 
 
CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
 
� OPCIÓ A � OPCIÓ B � OPCIÓ C � OPCIÓ D � OPCIÓ E � OPCIÓ F 
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Biología 
Física Física Física Biologia Biologia Química 
Dibuix tècnic Química Tecnología industrial Física Química Ciències de la terra 
Tecnología industrial Dibuix tècnic Electrotècnia Química Ciències de la terra Lit. catalana              � (2) 

Lit. castellana            � 
Estada a l’empresa    � 

 
  
IDIOMA 

� Anglès       �     Francès     

 
(1) Cal triar una de les dues literatures. Si s’ha fet literatura a primer de batxillerat, s’ha de triar la que no s’ha cursat  l’any anterior. 
(2) Cal triar entre estada a l’empresa o una de les dues literatures. Si s’ha fet literatura a primer de batxillerat, s’ha de triar la que no s’ha cursat  l’any anterior. 
(3) Si alguna assignatura de modalitat  no arriba a un nombre mínim d’alumnes, no es podrà cursar i s’haurà de triar una altra opció. 
(4) Els alumnes poden sol· licitar el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització horària del centre, durant el 

primer mes de classes. 
 

 


