'ô@xôaôm
ô eônô dôuô DRUô Tôeôcôhônôoôloôgôiqôuôe
Leôdiplômeôestôattribuéôpour 2è%ôenôcontrôleôenôcoursôdeôformationôFUUF) surôles
deuxôannéesôetôpour -è%ôenôépreuvesôterminales enôfinôdeôformation+ôL’examenôest
structuréôen 7ôépreuvesôobligatoires affectéesôdeôcoefficientsôdifférentsôetôune
épreuveôfacultative+
L’examenôfinalôestôobtenuôavecôuneômoyenne supérieure ou égale
à 10/20 FôUUFô.ôépreuvesôterminalesôponctuellesô)

Epreuves du premier groupe :
Coeffici ent
Coeffi c i e nt
Epreuvesàtermi n a l es
CCF

Coeffi ci ent
total

@pôrôeôuôvôeôsô

Môaôtôièôrôeôs

@1ô

Fôrôaônôçôaôisô @SUô

3ô

1ô

2

@ç ô

LV
ô 1ôM ôLV
ôç

2

2

2

@3ô

@PSô

3ô

3

@2ô

Môaôtôhôsô y ôInôfôoôrôm
ô aôtôiqôuôeô

3ô

1ô

2

@P ô

PhôiloôsôoôpôhôieôM Histoire
ô

1ô M ô ç ô

1ô

2

çô

1ô

3

@- ô

Géographie
Sciencesàéconomiquesàetàsociales

@I ô

Scôieônôcôeôsô dôuô vôivôaônôtô

2ô

3ô

I

@5ô

Scôieônôcôeôsô dôeô laô m
ô aôtôièôrôeô

çô

1ô

3

@7 ô

EILà:àépreuveàliéeàààlaàspécialité

Pô

3ô

5

24

16

40

TôO
ô TôRôL

Poôinôtôsô aôuôydôeôsôsôuôsô dôeô 1èM çè

ÉpreuvePs,àfacultativePs,

Lesàélèvesàpeuventàchoisiràjusqu’ààdeuxàenseignementsàfacultatifs

Epreuves du deuxième groupe :
Pourôlesôcandidatsôayantôobtenuôuneômoyenneôcompriseôentreô5ôetô1èôauxôépreuvesôduôpremier
groupe9ôilsôpeuventôrepasserôçôépreuvesôoralesôàôchoisirôparmiôlesôépreuvesôécritesô@19ô@29ô@P9
@-9ô@Iôouô@5+ôLaônoteôobtenueôremplaceôlaônoteôdeôl(épreuveôécrite+

LYà//O+GRIàOL/O'UOPOURPONN+IS
NeuvyOàSO@8mF8OTO9b98mOMoulinsOàedex
T.O9@Om9O@>O%FO59OTOj.O9@Om9O@>O%FO5F
epl.bourbonnaisqeducagri.fr

lyceeàagricoleàbourbonnais9fr

Scôieônôcôeôsô eôtô Tôeôcôhônôoôloôgôieôs
dôeô l’Rgôrôoônôoôm
ô ieô eôtô dôuô V
ô ivôaônôt
Productionàagricole,
Aménagementàetàvalorisationàdesàespaces

DôRôUô Tôeôcôhônôoô M ô SôTôRôV

êè9èoènèdèitèioènèsè dè’aèdèm
è isèsèioèn
L’aèdèm
è isèsèioènè eèsètè pèoèsèsèibèleè 8
•è aèuèxè éèlèèvèeèsè isèsèuèsè dè’uènèeè cèlaèsèsèeè dèeè Vnèdèeè gèéènèéèrèaèleè eètè tèeècèhènèoèloègèiqèuèe
•è aèuèxè éèlèèvèeèsè isèsèuèsè dè’uènèeè cèlaèsèsèeè dèeè 0HP3èoèuè dèeè 0HPèAsèuèrè tèrèèèsè bèoènèsè dèoèsèsèieèrèsè eètè aèvèisè tèrèèès
fèaèvèoèrèaèbèleè dèuè cèoènèsèeèilèdèeè cèlaèsèsèeè(
•è aèuèxè éèlèèvèeèsè dèeè ôèèrèeè SSèHSèoèuè 0aècè Teècèhènèoè SM
è SSèSTzSèSTLèqèuèièsèoè uèhèaèitèeènètè sèeè rèéèoèrèieènètèeèr
vèeèrèsè dèeèsè m
è éètèieèrèsè dèeè tèeèrèrèaèinèSèaèuè sèeèrèvèicèeè dèeèsè tèeèrèrèitèoèirèeèsèSèdèeè l’aèm
è éènèaègèeèm
è eènètè eètè dèeè l’eènè,
vèirèoènènèeèm
è eènètè T

Matières

Discipline

M1 ,èlangueèfrançaiseSèlittératureS
expression

Contenu8de8la8formation
Tronc commun
Horaires
sur828ans

Horaires
hebdo.

Grançais
Hducationèsocioculturelle

ôVUh
Dôh

VhDI

M2 ,èLanguesèetèculturesèétrangères

LVô
LVV

ôVUh
6Dèh

DhDI

êèOèbèjeècètèifèsè dèeè laè fèoèrèm
è aètèioèn

M3 ,è3ctivitésèphysiquesS
connaissancesèduècorpsèetèsanté

HPS

ô;;h

Dh

Leè dèipèlôèm
è eè dèuè 0aècècèaèlaèuèrèéèaètè Teècèhènèoèloègèiqèuèeè pèeèrèm
è eètè dè’aècèqèuèéèrèirè dèeèsè bèaèsèeèsè sècèieènètèifèiqèuèeèsèS
tèeècèhènèoèloègèiqèuèeèsèS èéècèoènèoèm
è iqèuèeèsè eètè sèoècèiaèleèsè pèoèuèrè uènèeè pèoèuèrèsèuèitèeè dè’éètèuèdèeèsè cèoèuèrètèeèsè oèu
loènègèuèeèsèTè9è’eèsètè uènè dèipèlôèm
è eè dèeè nèivèeèaèuè zV
èT

M4 ,èMathématiquesèetètechnologies
deèlPinformatiqueèetèduèmultiméia

znformatiqueèetèmultimédia
Mathématiques

Dôh
ô;;h

Dh

M5 ,èlPhommeèetèleèmonde
contemporain

7istoire,Réographie
Hducationèsocioculturelle
Philiosophie

yyh
Dôh
NVh

Dh

M6 ,èRuralitéSèterritoiresèetèsociété

7istoire,Réographie
Sciencesèéconomiques

VIhDI
……hDI

ôhDI

M7.1 ,èLeèfaitèalimentaire

0iologieèécologie
3gronomieèzootechnie
Sciencesèéconomiques
Hducationèsocioculturelle

……hDI
Dôh
ô;hDI
ô;hDI

Vhô;

M7.2 ,èRestionèduèvivantèetèdes
ressources

0iologieèécologie
3gronomie
Zootechnie

……hDI
UNhDI
DôhII

VhDI

M8 ,èMatièreèetèénergieèdansèles
systèmes

Physique,9himie

ôD6hDI

Vhô;

Accompagnement personnalisé

Soutien, approfondissement, méthodologie
et éducation à l'orientation post bac

124h

2h

Lèaè pèoèuèrèsèuèitèeè dè’éètèuèdèeès
Laè pèoèuèrèsèuèitèeè dè’éètèuèdèeèsè eèsètè inèdèisèpèeènèsèaèbèleè 8
•è vèeèrèsè dèeès éètèuèdèeèsè cèoèuèrètèeès A0TS3Sè0TSSè'UT(èdèaènèsè leèsè sèeècètèeèuèrèsè dèeè laè pèroèdèuècètèioènèSèl’aèm
è éè,
nèaègèeèm
è eènètè eètè l’eènèvèiroènènèeèm
è eènètèSèleèsè sèeèrèvèicèeèsè 5èeènè fèoèrèm
è aètèioènè inèitèiaèleè oèuè pèaèrèaèpèpèreènètèisèsèaègèeèS
•è vèeèrèsè dèeès éètèuèdèeèsè loènègèuèeès AHcèoèleèsè dè’inègèéènèieèuèrèsèSèHNèS3SèHNèV
èSèHNèzT3…
è (S
•è vèeèrèsè leès licèeènècèeèsè pèrèoèfèeèsèsèioènènèeèlleèsS
•è vèeèrèsè leès cèoènècèoèuèrèsè dèeè laè fèoènècètèioènè pèuèbèliqèuèe oèuè aèuètèrèeèsè…

9
è eè bèaècècèaèlaèuèrèéèaètè tèeècèhènèoèloègèiqèuèeè pèeèrèm
è eètè dè’aècèqèuèéèrèirè laè cèaèpèaècèitèéè pèrèoèfeèsèsèioènènèeèlle
aègèrèicèoèleè Ainèsètèaèllaètèioènè(èpèoèuèrè laè sèpèéècèiaèlitèéè P
èrèoèdèuècètèioènè 3
è gèrèicèoèleè uènèiqèuèeèm
è eènètèT

êèOèrègèaènèisèaètèioènè dèeè laè fèoèrèm
è aètèioèn
Laè fèoèrèm
è aètèioènè sèeè dèéèrèoèuèleè sèuèrè uènè cèyècèleè dèeè dèeèuèxè aènèsè ANVèsèeèm
è aèinèeèsè eènè éètèaèbèlisèsèeèm
è eènèt
sècèoèlaèirèeè eètè yèsèeèm
è aèinèeèsè dèeè fèoèrèm
è aètèioènè eènè m
è ilieèuè pèrèoèfèeèsèsèioènènèeèl(T
9èeèsè sètèaègèeèsè fèoènètè pèaèrètèieè inètèéègèrèaènètèeè dèeè laè fèoèrèm
è aètèioè nè ANèsèeèm
è aèinèeèsè sèoènètè pèrèisèeèsè sèuèrè laè sècèoè,
laèrèitèéè(T
•è ;èm
è oèdèuèleèsè dè’eènèsèeèigènèeèm
è eènètè gèéènèéèrèaèl
•è Uèm
è oèdèuèleèsè dè’eènèsèeèigènèeèm
è eènètè tèeècèhènèiqèuèe
•è ôèm
è oèdèuèleè dèeè sèpèéècèiaèlitèéè oèuè HzLèaèuè cèhèoèix

Espace d'Initiative Locale (1 au choix) : EIL
M98- 3ménagementèetèvalorisationèdes
espaces

3ménagement
3groéquipement
Sciencesèéconomiques
Nonèaffecté

ôVUh
Dôh
ô;hDI
ô;hDI

Dh

M98- Productionèagricole

3gronomie
Zootechnie
3groéquipement
Sciencesèéconomiques
Nonèaffecté

NVh
NVh
Dôh
ô;hDI
ô;hDI

Dh

A)(H
èzLè 8èH
èsèpèaècèeè dè’znèitèiaètèivèeè loècèaèle

L’eènèsèeèigènèeèm
è eènètè eèsètè oèrègèaènèisèéè eènè m
è oèdèuèleèsè Agèrèoèuèpèeè dèeè m
è aètèièèrèeèsè aèxèéèeèsè sèuèrè uènè m
è êèm
èe
oèbèjeècètèifè(èeètè uènè eènèsèeèigènèeèm
è eènètè fèaècèuèltèaètèif (pratiques sociales et culturelles, pratiques

professionnelles).

wè wè wè Teèpè l ,dè uè ,bè oè uè rèbè oè nè nè aèi sèTeèdè uè cèaègèrèi Tfèr

