BARCELONA 6 DE JULIOL DE 2017

Benvolgudes famílies i alumnes de 1r de batxillerat,
Ens posem en contacte amb vosaltres per a informar-vos que el dimarts 5 de
setembre a les 10h es realitzarà una avaluació inicial per tal de poder
determinar el nivell d’anglès dels alumnes de 1r de batxillerat.
El resultat d’aquesta prova ens permetrà dividir la classe en dos grups, diferenciats
per nivells i també confirmar si els alumnes inscrits a la matèria optativa de
FIRST CERTIFICATE podran cursar aquesta matèria ja que disposen del nivell
d’anglès adequat per aquesta formació.
Una vegada finalitzada la prova d’anglès se’ls hi comunicarà el nivell d’anglès
assignat per a que puguin comprar el llibre corresponent.
Els alumnes que no puguin assistir el dimarts 5 a la prova, l’hauran de realitzar el
primer dia de classe, el dimarts 12 de setembre.
Pels alumnes que facin Matemàtiques o Matemàtiques Aplicades a les Ciències
Socials (tots els itineraris excepte el M) tenen a la seva disposició un dossier de
repàs (La contrasenya del PDF per obrir els documents és: STUCOMALUMNE). Es
molt recomanable que el puguin fer aquest dossier abans de començar el curs; el
primer dia de classe el podran entregar al professorat de matemàtiques (és de
caràcter voluntari).

Itineraris de 1r de batxillerat
Ciències i Tecnologia
Itinerari A
Matemàtiques I
Física I
Química I

Itinerari B
Itinerari C
Itinerari D
Matemàtiques I
Matemàtiques I Matemàtiques I
Física I
Química I
Biologia I
Dibuix Tècnic I
Biologia I
C T Medi Ambient I
*Dues matèries específiques (optatives)
Humanitats i Ciències Socials
Itinerari M
Llatí I
Història Contemporània
Literatura Universal

Itinerari N
Matemàtiques C. Socials I
Història Contemporània
Economia de l’empresa I

Itinerari E
Matemàtiques I
Física I
Química I
Biologia I

Itinerari O
Matemàtiques C. Socials I
Història Contemporània
Literatura Universal

Per a qualsevol qüestió no dubtin en consultar-ho.
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