
Institut Isaac Albéniz 

Institut Isaac Albéniz 



Institut Isaac Albéniz 

Estic fent 3r d’ESO..... 
 
Què faré el proper curs? 
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-Repetir 3r d’ESO........ 
             si no he superat totes les matèries 

-Cursar  4t d’ESO. 

-Anar a un programa de formació i inserció 
(PFI) 
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Em toca repetir  3r !!!! 
 
Aquest any sí que estudiaré!!! 

Aprovaré! 
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PFI: Programa de Formació i Inserció 

•DESTINATARIS: joves que compleixin com a mínim 16 anys 
d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa. 

 

•FINALITAT: incorporar-se de nou al sistema educatiu per 
continuar estudis de formació professional. 

 

•DURADA: un curs 

mailto:http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/programes_formacio_insercio/info_general/
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4t ESO 
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4t ESO   (curs 2017)               

• Quart és el darrer curs de l’ESO, els alumnes que el superen 
satisfactòriament obtenen el Títol de Graduat en 
Secundària, títol que els permetrà continuar els seus estudis 
a Batxillerat, Cicles Formatius o incorporar-se al món 
laboral. Per tot això és un curs especialment important. 

 

• EL currículum es divideix en una part comuna (la mateixa 
per a tots) i una part diversificada (segons l’itinerari 
escollit). 
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4t ESO 

• MATÈRIES COMUNES 

 

• MATÈRIES OPTATIVES  

 

• PROJECTE DE RECERCA 
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Organització del currículum 

Part comuna   20 hores 

Matèries comunes  19 hores 

Tutoria    1 hora  

Matèries optatives   10 hores 

Total                30 hores 
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Ciències Socials, Geografia i Història  3h 

Educació Física    2h 

Llengua Catalana i Literatura   3h 

Llengua Castellana i Literatura  3h 

Llengua Estrangera    3h 

Matemàtiques    4h 

Religió / Cultura i valors ètics   1h 

Tutoria     1h 

4t ESO 

MATÈRIES COMUNES 
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•Es realitza a final de curs. 

•Treball en equip 

•Constituït per un conjunt d’activitats de descoberta 

•Vinculat amb una matèria o dues 

•Guiat pel professorat 

•Té consideració de projecte transversal amb 
incidència en la qualificació global de quart. 

4t ESO 

PROJECTE DE RECERCA 
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Itineraris de 
matèries optatives 

Les matèries optatives permeten fer diferents 

itineraris. 

En el nostre centre hem optat per confeccionar cinc 

itineraris diferents en funció dels interessos de 

l’alumnat i els seus estudis posteriors.  
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Itineraris del centre 

OPCIÓ APLICADA 

Adreçat a l’alumnat que vulgui incorporar-se al món 
laboral o cursar algun mòdul professional de grau mitjà 
eminentment pràctic. És per això que les matèries 
optatives tindran un caràcter més pràctic que en els altres 
itineraris.  
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Itineraris del centre 

OPCIÓ ACADÈMICA 

Adreçat a l’alumnat que tingui intenció de continuar els 
estudis. 

Estudis que poden ser de Batxillerat o Cicles Formatius 

Les matèries estan agrupades segons les diferents 
modalitats de Batxillerat per tal que suposin una 
preparació de cara a les matèries que cursaran el curs 
següent.  
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Itineraris del centre 

OPCIÓ ACADÈMICA + APLICADA 

Opció combinada que consta d’algunes matèries 
compactades, de manera que se’n cursen de les dues 
opcions. 



*L’alumne que trïí Francès en aquesta franja, n’haurà de fer també a la de sota 

Itineraris d’optatives (10h) 

OPCIÓ ACADÈMICA OPCIÓ APLICADA 
OPCIÓ ACADÈMICA +  

OPCIÓ APLICADA 

FRANJA 1 

3 hores 

BIOLOGIA  

GEOLOGIA (3 h) 

LLATÍ (3h) TECNOLOGIA (3h) TECNOLOGIA+TIC 

(compactada autoritzada 

de 3h) 

LLATÍ (3h) 

FRANJA 2 

3 hores 

FÍSICA QUÍMICA 

(3h) 

ECONOMIA (3h) CIÈNCIES APLICADES 

(3h) 

FÍSICA I QUÍMICA (3h) CIÈNCIES APLICADES 

(3h) 

FRANJA 3 

2 hores 

EMPRENEDORIA (2h) 

MÚSICA (2h) 

FILOSOFIA(2h) 

FRANCÈS (2h) * 

 

BIOLOGIA   GEOLOGIA + 

CIÈNCIES APLICADES (4h) 

 

ECONOMIA+EMPRENED

ORIA (4h) 

FRANJA 4 

2 hores 

VISUAL I PLÀSTICA (2h) 

CULTURA CLÀSSICA (2h) 

TIC (2h) 

FRANCÈS (2h)* 



Institut Isaac Albéniz 

Quin itinerari puc escollir? 

La presa de decisions és molt important. S’han de valorar: 

• els objectius que es volen aconseguir. 

• les preferències o interessos. 

• les aptituds personals. 

Per prendre aquesta decisió cal seguir els consells dels 
tutors/es i l’equip docent. 
Més informació al web de l’institut, pestanya Oferta 
educativa i Alumnat. 

http://www.ewcalbeniz.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=314
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Model Itinerari 
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Graduat 


