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El proper curs, els alumnes de 4t d’ESO haureu de cursar unes matèries
comunes obligatòries i unes matèries optatives. De les optatives, n’haureu de
triar tres d’entre les 8 següents: Biologia i geologia, Educació visual i plàstica,
Física i química, Informàtica, Llatí, Música, Segona llengua estrangera
(Alemany o Francès) i Tecnologia.
Marca les tres matèries que t’interessin de cada una de les opcions.
Has de tenir en compte que a la 2a opció s’ha de canviar com a mínim una matèria optativa.
Per fer la tria, convé que llegeixis les orientacions acadèmiques que figuren al dors d’aquet full

PRIMERA OPCIÓ











1 Alemany
2 Biologia i geologia
3 Educació visual i plàstica
4 Física i química
5 Francès
6 Informàtica
7 Llatí
8 Música
9 Tecnologia











SEGONA OPCIÓ 



1 Alemany

2 Biologia i geologia



3 Educació visual i plàstica
4 Física i química
5 Francès







6 Informàtica




8 Música
7 Llatí

9 Tecnologia

Un cop feta l’adjudicació, només s’admetran canvis justificats que siguin compatibles amb els
criteris i l’organització del centre.
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Orientacions acadèmiques
1 Si després de 4t has pensat incorporar-te al món laboral:
•

Pots triar les matèries que més t’agradin.

2 Si després de 4t has pensat fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
•

Hauries de triar les matèries que estiguin més relacionades amb el tipus
de cicle que vols cursar. Tingues en compte també la teva capacitat i els
teus interessos.

3 Si després de 4t has pensat fer un Batxillerat:
•
•
•
•
•

Humanitats: Hauries de triar Llatí perquè és obligatori a 1r i a 2n de
batxillerat
Ciències socials: No hi ha cap matèria específica que tingui continuïtat
a batxillerat. Per tant, pots triar allò que et convingui més segons els teus
interessos i capacitats.
Ciències: Les matèries que hi estan més vinculades són Biologia i
geologia i Física i química.
Tecnologia: Les matèries que hi estan més vinculades són Física i
química i Tecnologia. I per a alguna carrera com Arquitectura, Educació
visual i plàstica.
Artístic: Les matèries que hi estan més vinculades són Educació visual i
plàstica i Música.

Si després de 4t has pensat fer un Batxillerat de la modalitat de
Ciències i Tecnologia, però tens dubtes:
• Cal tenir en compte que les matèries vinculades a aquestes branques de
batxillerat són: Biologia i geologia, Ed. Visual i plàstica, Física i química o
Tecnologia.
Altres elements a tenir en compte:
•
•
•
•

Física i química és útil en totes les carreres de Ciències i Tecnologia
El Francès i l’Alemany tenen continuïtat al batxillerat i apareix en estudis
universitaris relacionats amb les llengües.
Per als estudis relacionats amb la Tecnologia, et pot anar bé la
Informàtica.
La Música i l’Ed. Visual i plàstica també poden servir per a algunes
carreres de Ciències socials i Humanitats.

TriaOptatives4tESO2017(nous).doc

2

