
Indicacions per fer la tria de matèries a 1r de batxillerat. Curs 2023-24

En el currículum de batxillerat trobareu diferents tipus de matèries.

Hi ha unes que s’anomenen comunes i les han de fer tots els alumnes de batxillerat.
Són les mateixes en tots els centres i per a totes les modalitat:

Matèries
comunes
de 1r de
bat (12h)

Llengua i literatura catalana (2h)
Llengua i literatura castellana (2h)
Llengua estrangera (3h)
Educació Física (2h)
Filosofia (2h)
Tutoria (1h)

Hi ha una altra part del currículum que l’escull l’alumne, són les de modalitat i les
optatives.

Hauran d'escollir matèries de 5 franges horàries diferents:

- Franja 1: És obligatori agafar la matèria o una de les matèries que indica la pròpia
modalitat. A 1r són de 3 h i a 2n de 4h. Tenen continuïtat a 2n.

- Franges 2 i 3: S’ha d’escollir una matèria de cada franja entre les que s’oferten de
la pròpia modalitat. Les que porten I, tenen continuïtat a 2n. A 1r són de 3h i a 2n
de 4h

L’oferta de matèries de modalitat del Campeny és la següent:

Matèries de
modalitat

Modalitat CT Modalitat Humanitat i CS

Franja
1:Matèria
obligatòria

Matemàtiques I Matemàtiques socials I
Llengua i cultura Llatina II

Franja 2
Biologia I
Tecnologia i Enginyeria I

Economia
Llengua i cultura Grega  I

Franja 3
Química I
Dibuix Tècnic I

Història del Món Contemporani
Literatura Universal

- Franja 4: Matèria optativa anual. Han d’escollir una d’aquesta franja. El
Departament d’Educació també permet agafar una matèria de modalitat. A 1r són
de 3h.

- Franges 5 i 6: Han d’escollir una de cada franja (3h) per a cada trimestre. Es pot
repetir 1 o 2 trimestres, o bé fer una diferent en cada un d’ells.

L’oferta optativa  del Campeny és:



Matèries optatives Modalitat CT i HS

Franja 4: anual

Física I (És de la modalitat CT)
Geologia i Ciències ambientals I  (És de la modalitat CT)
Biomedicina
Psicologia
Funcionament de l'Empresa
Programació

Franja 5: Trimestral

Reptes Científics Actuals (Biologia i geologia)
Creació literària
Matemàtica aplicada
Problemàtiques socials

Franja 6: Trimestral

Reptes Científics Actuals (Física i química)
Comunicació audiovisual
Ciutadania, política i dret
Robòtica

Si alguna matèria té molt poca demanda, finalment no s’ofertarà al centre, però si un
alumne la vol fer, la podrà cursar a la IOC ( a distància).També és possible fer-ho de
manera telemàtica si vol escollir dues matèries que estan en la mateixa franja horària.
Al centre tenim professorat de la IOC que informarà a principi de curs del procediment.

Per a la vostra informació, les matèries que el Departament d'Educació determina per a
cada modalitat ( de les quals s’han de triar 2  obligatòriament) són les del quadre següent.
Si algun any nosaltres no podem ofertar alguna d’aquestes o bé voleu cursar a la Franja 4
una matèria de modalitat diferent a les que ofertem nosaltres, les podeu fer per la IOC .

Matèries de la modalitat CT Matèries de la modalitat HS
Biologia I i II
Geologia i ciències ambientals I i II
Dibuix tècnic I i II
Electrotècnia
Física I i II
Química I i II
Tecnologia i Enginyeria I i II

Economia (1r)
Empresa i Disseny de Models de
Negoci (2n)
Geografia (2n)
Llengua i cultura Llatines I i II
Llengua i cultura Gregues I i II
Matemàtiques CS I i II
Història de l’art (2n)
Història del món contemporani (1r)
Literatura castellana (2n)
Literatura catalana (2n)
Literatura Universal (1r)

A la pàgina web del centre trobareu informació sobre aquestes optatives.


