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 Institut Damià Campeny 

 
 

Dades personals 

DNI: 
 

Cognoms:  Nom: 

Adreça:  
 

 C. Postal: 

Municipi: 
 

 Telèfon domicili:  

Mòbil tutor/a 1: Mòbil tutor/a 2: 

Correu electrònic     

Nacionalitat: 
 

Data naix.: Municipi naix.: 

Prov. naix.: 
 

 País naix.:  

Tutor legal 1. Cognoms:                                                           Nom: 

Professió:  País d’origen: Correu electrònic :                                

Estudis:    Cap dels següents          ESO/EGB/FP1           Batxillerat/CFGM/BUP/FP2          CFGS/Universitaris 

Tutor legal 2. Cognoms:                                                           Nom: 

Professió:  País d’origen:                                Correu electrònic :                                

Estudis:    Cap dels següents          ESO/EGB/FP1           Batxillerat/CFGM/BUP/FP2          CFGS/Universitaris  

    Dades acadèmiques 

Centre procedència:  Estudis anteriors : 

Només pels alumnes que repeteixen 1r de batxillerat  

Renunciaràs a les matèries aprovades?:  Sí, en aquest cas ha de tornar a fer tot el 1r de batxillerat       No, faré soltes. 

Matèries soltes:  Sí        No 
Matèries soltes de 1r: 1. 2. 3. 4. 

Matèries soltes de 2n: Les matèries de 2n s’acordaran al setembre en funció dels horaris.  

MATÈRIES de les quals es matricula: S’ha de llegir molt bé les instruccions de la pàgina web i el full de 
matrícula. 

Matèries comunes per a totes les modalitats  

Llengua catalana i literatura I  Vol convalidar la matèria d’Estada de 
l’Empresa? 
               Sí          No 
 
En cas afirmatiu, s’ha de presentar el 
contracte laboral o vida laboral que justifiqui 
les 140 hores treballades (pendent de nou 
currículum). 

Llengua castellana i literatura I  

Llengua anglesa I  

Educació física  

Filosofia  
 

Tutoria  
 

 
Es recomana que qui triï Economia de 
l’empresa faci Matemàtiques socials com a 
matèria d’opció. 

El centre no té obligació d’impartir una matèria 
de modalitat o específica si no arriba a un 
mínim de deu alumnes. 

En el cas que la demanda d’una matèria 
superi l’oferta de places es tindrà en compte 
l’ordre de matrícula. 

Per obtenir una modalitat cal tenir cursat en 
cada curs un mínim de 3 optatives associades 
a la modalitat. 

Matèries de modalitat  

 Modalitat Ciències i tecnologia 

F1 Matèria 
d’obligatorietat 

Matemàtiques II  
Matemàtiques socials II  

F2 Biologia II   
 
Tecnologia i Enginyeria II   
 

F3 
 

Química  II  
 
Dibuix Tècnic II  
 

  Modalitat Humanitats i Ciències Socials  

Assegurança escolar obligatòria: 1,12 € 

 
Mataró, ........... de ............................... de 2023
    

Signatura del tutor/a legal  

F1 Matèria 
d’obligatorietat 

Matemàtiques II  
Matemàtiques socials II  
Llengua i cultura llatina II  
 

F2 
 

Funcionament de l’Empresa i Disseny de 
Literatura catalana 
Història de l'art 
 

F3 
 

Geografia  
Literatura castellana  
Llengua i cultura llatina II  

 
Segell del Centre i data 
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Matèries optatives (Instruccions a la pàgina web) 

Franges 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

F4 
Si escolliu la 
Física l’heu de 
fer els 3 
trimestres  

 
Física II  
Pau, justícia i 
coresponsabilitat.  
Població i prosperitat   
Entorns sostenibles  

 
Física II  
Pau, justícia i 
coresponsabilitat.  
Població i prosperitat   
Entorns sostenibles  

 
Física II  
Pau, justícia i coresponsabilitat.  
Població i prosperitat   
Entorns sostenibles  

 
Una matèria trimestral es pot cursar 1, 2 o 3 cops al llarg del curs, atès que es farà diferent cada trimestre. 
 
Si escolliu física, l’heu de fer els 3 trimestres.  
 
Els de la modalitat CT que escullin aquesta matèria, podrien escollir a la F2 o a la F3 una matèria que no sigui 
de la seva modalitat.  
 
Heu de pensar molt bé la tria d’optatives trimestrals, i llegir l’explicació que hi ha a la pàgina web.  
 
Només es poden fer canvis d’optatives dins el 1r mes de curs. Un cop passat aquest temps no es poden fer 
canvis, per tant cal pensar bé les 3 matèries trimestrals  que   s’escullen en el moment de la matrícula. 
 
Tot i que s’assignaran les 3 matèries que demaneu, en funció de les ràtios es pot assignar en un ordre 
diferent al sol·licitat. 
 
Si la demanda d’una matèria supera la ràtio màxima, s’adjudicarà per ordre de matriculació. 
 
Indica si vols fer alguna matèria a la IOC i en quina franja: 
 

Matèria o matèries (màxim 2) Franges 

  

  

 
En el cas de cursar alguna matèria telemàtica hauràs de fer la matrícula de la IOC en el termini corresponent. 
A principi de curs, el professor responsable, passarà per les classes informant de com fer-ho. 
 
 
Assistència 
 
L’assistència a classe és obligatòria. Les faltes s’han de justificar d’acord amb el procediment que estableix el centre. 
Tal i com estableix la normativa oficial (Resolució d’inici de curs). 
 

L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat de batxillerat, durant 15 dies lectius, podrà 
comportar la baixa de l’alumne/a. En el moment que s’arribi a acumular aquest període d’absència, li serà 
notificada aquesta circumstància a l’alumne/a absentista i als seus pares o tutors legals en el cas d’alumnes 
menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la matrícula de l’alumne/a serà 
anul·lada per absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona. 


