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ITINERARIS 4t 2016-17  

Alumne/na _______________________________________________    Curs 3r ____     Grup ____ 

El proper curs, l'alumnat de 4t d'ESO ha de cursar unes matèries comunes obligatòries i unes matèries 

optatives específiques. D'entre les 9 matèries optatives següents: Biologia i geologia, Educació visual i 

plàstica, Física i química, Francès, Informàtica, Llatí, Música i Tecnologia, se n’han de triar 3. 

L’alumne ha de marcar amb una creu quin itinerari vol cursar (acadèmic o tècnic-professional).  

 ITINERARI ACADÈMIC 

Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis post-obligatoris teòrics (batxillerat) 

L’alumne ha de triar dues matèries de cada franja per ordre de preferència (posar un 1 a la que es tria en 

primer lloc i un 2 a la que es tria en segona opció)  i, de les dues, se li assignarà una de cada. 

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 

 Biologia i geologia  

 Tecnologia 

 Llatí 

 Física i química 

 Informàtica (tecnològica) 

 Informàtica (econòmica) 

 Francès (avançat) 

 Visual i plàstica 

 Música 

 

 ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL 

Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis post-obligatoris aplicats (cicles formatius) o es 

vulguin incorporar al món laboral  

L’alumne ha de triar una matèria de cada franja (posar una creu a la matèria triada en primera opció). 

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3 

Biologia (adreçada a cicles 

formatius de les famílies 

d’activitats físiques i esportives, 

sanitat i similars i a la preparació 

de la prova d’accés a CFGM) 

 Informàtica econòmica (adreçada a 

cicles formatius de la família 

d’administració i gestió i similars)  

 Informàtica tecnològica (adreçada 

cicles formatius de les famílies 

d’electricitat i electrònica, mecànica i 

similars i a la preparació de la prova 

d’accés a CFGM) 

 Francès (bàsic) 

 Visual i plàstica 

 Música 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 

INS PERE BORRELL 
C. Escoles Pies, 46       17520 PUIGCERDÂ 
Tel. 972884642   Fax 972141049 
http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/intranet/ 

 

Cal lliurar la tria als tutors abans del 31 de maig. 

 

S’intentarà assignar les primeres opcions i, en cas que no sigui possible per excés de demanda, es faran les 

assignacions seguint els criteris següents: 

1. S’assignaran primer els alumnes que no tinguin cap matèria pendent. 

2. En segon lloc, es tindrà en compte la nota mitjana de curs. 

Quines són les teves orientacions acadèmiques? Què voldries fer quan acabis l’ESO? 

  CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 

 Cures d’auxiliar d’infermeria + Atenció a persones en situació de dependència 

 Gestió administrativa 

 Conducció d’activitats físico-esportives en el medi natural 

 Altres cicles formatius:            

  BATXILLERAT 

 Científic 

 Tecnològic 

 Humanitats 

 Social 

 Arts 

 Batxibac 

  ALTRES:              

 

 

Vistiplau dels pares 

 

 

 

Signatura alumne/a     Signatura dels pares  

 

Puigcerdà, ____ de _________________ de 20__  

 


