COMUNICAT
1r de Batxillerat

Curs:
2021/2022

Benvolgut, da

En primer lloc donar-te la benvinguda a l’escola. En aquest primer comunicat t’informem que ja tenim disponible
al web de l’escola, a l’apartat de notícies: www.stucom.com la informació que fa referència a la comanda de
llibres per al proper curs. Llegiu atentament el comunicat i comproveu bé quin itinerari us correspon.
Itineraris de 1r de batxillerat
Ciències i Tecnologia
Itinerari A
Matemàtiques I
Física I
Química I
Biologia 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
Itinerari N1 / N2
Llatí I
Matemàtiques C. Socials I
Història Contemporània
Història Contemporània
Literatura Universal
Economia de l’empresa I
Dues matèries específiques (optatives)

Pels alumnes que facin Matemàtiques o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (tots els itineraris
excepte el M) tindreu a la vostra disposició, al web de l’escola, un dossier de repàs. És molt recomanable que el
pugueu fer abans de començar el curs; el primer dia de classe el podreu entregar al professorat de
matemàtiques (és de caràcter voluntari).
I pel que fa a LLengua i Literatura Catalana i Lengua y Literatura Castellana, també tindreu uns documents amb
una proposta de treball (crèdit 0), en aquest cas, adreçats a tots els alumnes que comencin 1r de batxillerat,
independentment de la modalitat que hagin triat.

Pel que fa al resum del calendari escolar 2021-2022 també el teniu disponible al web:
https://www.stucom.com/informacio-curs/

Per qualsevol qüestió resto a la vostra disposició.
Que tingueu un molt bon estiu i unes merescudes vacances.
Salutacions

Joan Zarzuela
Direcció d’Estudis
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