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PREINSCRIPCIÓ 2n BTX – CURS 20__/__ 

 
Nom i cognoms de l’alumne/na DNI o passaport Data de naixement 

 
 
� SÍ 

Vull canviar de: 
� Modalitat 

per al nivell de � 2n de BTX del curs escolar ______________   � Itinerari 
� NO � Idioma 1LE 

(*) caldrà emplenar imprès específic a l’hora de la matrícula) 
 

Llengua estrangera: � Anglès  � Francès 
 
Marqueu amb una creu els estudis de batxillerat que vulgueu realitzar, seguint les pautes marcades a continuació: 
• Trieu la modalitat i l’itinerari. 
• Trieu la matèria específica, quan s’escaigui, d’acord amb l’itinerari elegit. Totes les matèries específiques són de 

4h setmanals. [MOD]  vol dir matèria de modalitat a la franja d’específiques; [ESP], matèria pròpiament específica. 
• Si sou alumnat de BATXIBAC , heu de fer obligatòriament Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) i 

decidir a quina organització us acolliu: 
  Nom 
� Incrementar el currículum (de 30h a 34h)  
� Reducció de la matèria de la franja d’específiques (*) __________________________ 

(*) L’alumnat que en cada curs de batxillerat cursa més de tres matèries de modalitat, perquè ha 
triat una quarta matèria de modalitat com a específica, pot demanar la substitució d’una matèria, 
encara que sigui de modalitat. 

 

 Modalitats   Itineraris  Matèries específiques  Matèries de modalitat 
(trieu-ne una, si escau)  

� 
HUMANITATS 
I CIÈNCIES 
SOCIALS  

� 1 Ciències socials 

� Literatura catalana (4h) 
[MOD] � Història de l’art 

� Literatura castellana (4h) 
[MOD] 

� Economia de l’empresa 
II 

� Literatura francesa II (2h) + 
Història de França II (2h) 

  

� 2 Humanitats 
� Literatura catalana (4h) [MOD] 
� Literatura castellana (4h) [MOD] 
� Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) 

       

� ARTS � 3 Arts plàstiques, 
imatge i disseny 

� Dibuix tècnic II (4h) [MOD] 
� Cultura audiovisual II (4h) [MOD] 
� Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) 

       

� 
CIÈNCIES 
I TECNOLOGIA  

� 4 Tecnològic 
� Química II (4h) [MOD] 
� Dibuix tècnic II (4h) [MOD] 
� Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) 

� 5 Ciències i tecnologia 
� Química II (4h) [MOD] 
� Dibuix tècnic II (4h)[MOD] 
� Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) 

� 6 Ciències 
� Química II (4h) [MOD] 
� Literatura francesa II (2h) + Història de França II (2h) 

 
L’Institut no té obligació d’oferir matèries de mod alitat i específiques que no arribin a un mínim de deu alumnes 

matriculats. Qualsevol canvi serà avisat oportuname nt. 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
La Seu d'Urgell, ____ de _________________ de 20__ 


