
DOCUMENT 1: CANVI DE MODALITAT QUAN L’ALUMNAT PROMOCIONA A 2n BATXILLERAT

MATRÍCULA EN 2n CURS DE BATXILLERAT

2n curs
Alumne/a que canvia a Ciències

2n curs
Alumne/a que canvia a HHCCSS – It. HH

2n curs
Alumne/a que canvia HHCCSS – It. CCSS

2n curs
Alumne/a que canvia a Arts

S'ha de matricular de:

TRONCALS GENERALS DE 2n CURS
· Història d'Espanya (HELOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura II (LCL2LOMQE)
· Primera llengua estrangera II (PLE2LOMQE)

LCA DE 2n CURS
· Valencià: llengua i literatura II (VLL2LOMQE)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 2n CURS
· Matemàtiques II (MAT2LOMQE)

TRONCALS D'OPCIÓ DE 2n CURS
(haurà de triar dues matèries)
· Biologia (BIOLOMQE)
· Geologia (GEOLOMQE)
· Física (FISLOMQE)
· Química (QUILOMQE)
· Dibuix Tècnic II (DT2LOMQE)

S’ha de de matricular, amb caràcter de pendent
i sense que afecte a la promoció de les matèries:

(sempre que no les haja cursat i superat prèviament)

  TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 1r CURS 
  · Matemàtiques I (MAT1LOMQE)

 TRONCALS D'OPCIÓ DE 1r CURS
  · Física i Química (FQLOMQE) (de forma obligatòria)
  i haurà de triar una entre les següents
  · Dibuix Tècnic I (DT1LOMQE)
  · Biologia i Geologia (BGLOMQE)

 A més, en cas de tindre-les no superades, es matricularà:

 TRONCALS GENERALS DE 1r CURS

  · Filosofia (FILLOMQE)
  · Llengua Castellana i Literatura I (LCL1LOMQE)
  · Primera llengua estrangera I (PLE1LOMQE)

 ESPECÍFICA DE 1r CURS
  · Educació Física

 LCA DE 1r CURS
  · Valencià: llengua i literatura I (VLL1LOMQE)

S'ha de matricular de:

TRONCALS GENERALS DE 2n CURS
· Història d'Espanya (HELOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura II (LCL2LOMQE)
· Primera llengua estrangera II (PLE2LOMQE)

LCA DE 2n CURS
· Valencià: llengua i literatura II (VLL2LOMQE)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 2n CURS
· Llatí II (LLA2LOMQE)

TRONCALS D'OPCIÓ DE 2n CURS
(haurà de triar dues matèries)
· Grec II (GRE2LOMQE)
· Economia de l'empresa (ECOEMPLOMQE)
· Geografia (GEOGLOMQE)
· Història de l'Art (HARTLOMQE)

S'ha de matricular de:

  TRONCALS GENERALS DE 2n CURS
  · Història d'Espanya (HELOMQE)
  · Llengua Castellana i Literatura II (LCL2LOMQE)
  · Primera llengua estrangera II (PLE2LOMQE)

  LCA DE 2n CURS
  · Valencià: llengua i literatura II (VLL2LOMQE)

  TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 2n CURS
  · Matemàtiques aplicades a les  CCSS II (MATCS2LOMQE)

  TRONCALS D'OPCIÓ DE 2n CURS
  (haurà de triar dues matèries)
  · Grec II (GRE2LOMQE)
  · Economia de l'empresa (ECOEMPLOMQE)
  · Geografia (GEOGLOMQE)
  · Història de l'Art (HARTLOMQE)

S’ha de matricular de:

TRONCALS GENERALS DE 2n CURS
· Història d’Espanya (HELOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura II (LCL2LOMQE)
· Primera llengua estrangera II (PLE2LOMQE)

LCA DE 2º CURSO
· Valencià: llengua i literatura II (VLL2LOMQE)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 2n CURS
· Fonaments de l’Art II (FA2LOMQE)

TRONCALS D’OPCIÓ DE 2n CURS
(haurà de triar dues matèries)
· Cultura audiovisual II (CA2LOMQE)
· Arts escèniques (AELOMQUE)
· Disseny (DISLOMQE)

S’ha de de matricular, amb caràcter de pendent
i sense que afecte a la promoció de les matèries:

(sempre que no les haja cursat i superat prèviament)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 1r CURS
· Llatí I (LLA1LOMQE)

TRONCALS D'OPCIÓ DE 1r CURS
· Grec I (GRE1LOMQE) (de forma obligatòria) 
i haurà de triar una entre les següents
· Història del món contemporani (HMCLOMQE)
· Literatura universal (LULOMQE)

A més, en cas de tindre-les no superades, es matricularà:

TRONCALS GENERALS DE 1r CURS

· Filosofia (FILLOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura I (LCL1LOMQE)
· Primera llengua estrangera I (PLE1LOMQE)

ESPECÍFICA DE 1r CURS
· Educació Física

LCA DE 1r CURS
· Valencià: llengua i literatura I (VLL1LOMQE)

S’ha de de matricular, amb caràcter de pendent
i sense que afecte a la promoció de les matèries:

(sempre que no les haja cursat i superat prèviament)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 1r CURS
· Matemàtiques aplicades a les CCSS I (MATCS1LOMQE)

TRONCALS D'OPCIÓ DE 1r CURS
· Economia (ECOLOMQE) (de forma obligatòria)
i haurà de triar una entre les següents
· Història del món contemporani (HMCLOMQE)
· Literatura universal (LULOMQE)

A més, en cas de tindre-les no superades, es matricularà:

TRONCALS GENERALS DE 1r CURS

· Filosofia (FILLOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura I (LCL1LOMQE)
· Primera llengua estrangera I (PLE1LOMQE)

ESPECÍFICA DE 1r CURS
· Educació Física

LCA DE 1r CURS
· Valencià: llengua i literatura I (VLL1LOMQE)

S’ha de de matricular, amb caràcter de pendent
i sense que afecte a la promoció de les matèries:

(sempre que no les haja cursat i superat prèviament)

TRONCAL GENERAL DE MODALITAT DE 1r CURS
· Fonaments de l'Art I (FA1LOMQE)

TRONCALS D'OPCIÓ DE 1r CURS
· Cultura audiovisual I (CA1LOMQE) (de forma obligatòria)
i haurà de triar una entre les següents
· Història del món contemporani (HMCLOMQE)
· Literatura universal (LULOMQE)

A més, en cas de tindre-les no superades, es matricularà:

TRONCALS GENERALS DE 1r CURS

· Filosofia (FILLOMQE)
· Llengua Castellana i Literatura I (LCL1LOMQE)
· Primera llengua estrangera I (PLE1LOMQE)

ESPECÍFICA DE 1r CURS
· Educació Física

LCA DE 1r CURS
· Valencià: llengua i literatura I (VLL1LOMQE)

A MÉS, ES MATRICULARAN DE DUES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE 2n DE BATXILLERAT (PÀG. SEGÜENT)
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L'alumnat que es canvia a aquesta modalitat
pot presentar aprovades aquestes matèries de l'antiga

modalitat:

· Matemàtiques I (MAT1LOMQE)
· Física i Química (FQLOMQE)
· Dibuix Tècnic I (DT1LOMQE)
· Biologia i Geologia (BGLOMQE)
· Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I (MATCS1LOMQE)
· Economia (ECOLOMQE)
· Fonaments de l'Art I (FA1LOMQE)
· Cultura audiovisual I (CA1LOMQE)

Σ matèries superades (matèries comodí) = C

L’alumnat que tinga superades C matèries troncals de l’antiga modalitat
 podrà substituir fins a un màxim de C matèries específiques:
· Podrà substituir fins a dues específiques de 2n curs.
· Podrà substituir fins a dues específiques de 1r curs (si són no superades)
 En qualsevol cas, el nombre total de matèries substituïdes no
 podrà excedir del número C.

L'alumnat que es canvia a aquesta modalitat
pot presentar aprovades aquestes matèries de l'antiga

modalitat:

· Matemàtiques I (MAT1LOMQE)
· Física i Química (FQLOMQE)
· Dibuix Tècnic I (DT1LOMQE)
· Biologia i Geologia (BGLOMQE)
· Llatí I (LLA1LOMQE)
· Grec I (GRE1LOMQE)
· Fonaments de l'Art I (FA1LOMQE)
· Cultura audiovisual I (CA1LOMQE)

Σ matèries superades (matèries comodí) = C

L’alumnat que tinga superades C matèries troncals de l’antiga modalitat
 podrà substituir fins a un màxim de C matèries específiques:
· Podrà substituir fins a dues específiques de 2n curs.
· Podrà substituir fins a dues específiques de 1r curs (si són no superades)
 En qualsevol cas, el nombre total de matèries substituïdes no
 podrà excedir del número C.

L'alumnat que es canvia a aquesta modalitat
pot presentar aprovades aquestes matèries de l'antiga

modalitat:

· Matemàtiques I (MAT1LOMQE)
· Física i Química (*FQLOMQE)
· Dibuix Tècnic I (DT1LOMQE)
· Biologia i Geologia (*BGLOMQE)
· Llatí I (LLA1LOMQE)
· Grec I (GRE1LOMQE)
· Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I (MATCS1LOMQE)
· Economia (ECO1LOMQE)

Σ matèries superades (matèries comodí) = C

L’alumnat que tinga superades C matèries troncals de l’antiga modalitat
 podrà substituir fins a un màxim de C matèries específiques:
· Podrà substituir fins a dues específiques de 2n curs.
· Podrà substituir fins a dues específiques de 1r curs (si són no superades)
 En qualsevol cas, el nombre total de matèries substituïdes no
 podrà excedir del número C.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE BATXILLERAT

L'ALUMNAT PODRÀ CURSAR LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE 2n CURS DE BATXILLERAT O OPTAR PER NO CURSAR-LES SEMPRE QUE TINGA MATÈRIES 
TRONCALS SUPERADES DE L’ANTIGA MODALITAT. TAMBÉ PODRÀ NO CURSAR MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE 1r DE BATXILLERAT QUE TINGA NO SUPERADES

Les matèries del bloc d’assignatures troncals cursades i superades en l’antiga modalitat, la superació de les quals no siga necessària per a completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques, del primer o del segon curs en realitzar 
el canvi de modalitat, incloent la matèria Història de la Filosofia de segon curs i excloent la matèria Educació Física de primer curs.

L'alumnat que es canvia a aquesta modalitat
pot presentar aprovades aquestes matèries de l'antiga

modalitat:

· Llatí I (LLA1LOMQE)
· Grec I (GRE1LOMQE)
· Història del món contemporani (HMCLOMQE)
· Literatura universal (LULOMQE)
· Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I (MATCS1LOMQE)
· Economia (ECOLOMQE)
· Fonaments de l'Art I (FA1LOMQE)
· Cultura audiovisual I (CA1LOMQE)

Σ matèries superades (matèries comodí) = C

L’alumnat que tinga superades C matèries troncals de l’antiga modalitat
 podrà substituir fins a un màxim de C matèries específiques:
· Podrà substituir fins a dues específiques de 2n curs.
· Podrà substituir fins a dues específiques de 1r curs (si són no superades)
 En qualsevol cas, el nombre total de matèries substituïdes no
 podrà excedir del número C.

2n curs
Ciències

2n curs
HHCCSS – Itinerari Humanitats

2n curs
HHCCSS – Itinerari Ciències Socials

2n curs
Arts

LA INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES MATÈRIES ESPECÍFIQUES DE BATXILLERAT S’HAURÀ DE CONCRETAR ALS APARTATS 4 I 5 DE L’ANNEX X DE L’ORDRE 38/2017.
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