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Què us cal saber del 4ESO?

 Que és un curs amb un enfocament
marcadament ORIENTADOR

 Que ha de promoure la continuïtat formativa
coherent amb els interessos i potencialitats delcoherent amb els interessos i potencialitats del
vostre fill/a

 Que independentment de les optatives
específiques realitzades es pot accedir a
qualsevol estudi postobligatori.





Les matèries COMUNES a 4ESO
(amb un total de 21h setmanals) 

Matèria Hores / setmana

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera (anglès) 4 

Matemàtiques 4 

Ciències socials, geografia i història 3 

Educació física 2 

Tutoria 2 

Projecte de recerca (1)

Religió / Cultura i Valors Ètics 
(+ Servei Comunitari)

1 
(1)



Matèries OPTATIVES ESPECÍFIQUES que s’oferten
(amb un total de 9 hores setmanals )

A ESCOLLIR TRES MATÈRIES ENTRE LES SEGÜENTS : HORES
SETMANALS

FÍSICA I QUÍMICA i CIÈNCIES APLICADES 3

BIOLOGIA I GEOLOGIA i CIÈNCIES APLICADES 3

TECNOLOGIA 3TECNOLOGIA 3

TIC ( INFORMÀTICA ) 3

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA  (FRANCÈS) 3

FILOSOFIA 3

ARTS ESCÈNIQUES i DANSA 3

ECONOMIA 3



L’alumnat haurà de triar-ne una matèria de cada franja horària.
Cada matèria és de 3h/setmana. En total : 9h d’optatives específiques (triades) i 21h 

de matèries comunes (obligatòries per tothom)

MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES PER FRANGES HORÀRIES al nostre centre

Franja 1 Tecnologia Filosofia Economia

Franja 2 Física i Química i 
Ciències 

Aplicades

Arts escèniques i 
Dansa

TIC
(Informàtica)

Franja 3 Biologia i 
Geologia i 

Ciències 
Aplicades

Visual i Plàstica Francès



 Us deixem a continuació tres diapositives explicatives
del que es fa a cadascun dels batxillerats.

 Allà on diu “GRAUS” us indiquem els graus universitaris
que es poden cursar triant aquest itinerari de
batxillerat, i, a continuació, les matèries quebatxillerat, i, a continuació, les matèries que
obligatòriament s’haurien de cursar durant aquest
batxillerat.

 Així, si ja teniu clar que voleu estudiar batxillerat,
podeu mirar quines matèries optatives us interessarà
més cursar



Modalitat Batxillerat Ciències i Tecnologia

GRAUS en:  Enginyeries, 
Matemàtiques, Física, Química, 

Arquitectura...

GRAUS en : Biologia, Bioquímica, 
Biotecnologia,  Biomedicina, 

Farmàcia, Química, Fisioteràpia,  
Infermeria, Medicina, Psicologia, 

ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC ITINERARI CIÈNCIES DE LA SALUT

Arquitectura...

 Matemàtiques .................. 4h

 Física i Química................ 4h

 Dibuix Tècnic o Tecnologia..
4h

Infermeria, Medicina, Psicologia, 
Geologia, Ciències de l’activitat 

física i de l’esport...

 Matemàtiques .............. 4h

 Física i Química ............ 4h

 Biologia i Geologia...... 4h



Modalitat Batxillerat d’Humanitats i C.  Socials

GRAUS en:  Història, Història de 
l’art, Filologies, Filosofia, 

Periodisme,  Humanitats,  ...

GRAUS en:  Adm. d’empreses, 
Comunicació Audiovisual, Dret, 

Econòmiques, Empresarials,  
Magisteri, Educació Social, 

ITINERARI ARTS I HUMANITATS
ITINERARI  CIÈNCIES SOCIALS I 

JURÍDIQUES

Periodisme,  Humanitats,  ...

 Llatí .................. 4h

 Grec................. 4h

 Hª del món contemporani.. 4h

Magisteri, Educació Social, 
Geografia, Pedagogia, Periodisme, 

Turisme.

 Matemàtiques ............ 4h

 Economia....................... 4h

 Hª del món contemporani.. 4h



Modalitat Batxillerat Arts

GRAUS en Arts escèniques... GRAUS en: Belles Arts, Disseny, 
Història de l’Art.

ITINERARI ARTS ESCÈNIQUES, 
MÚSICA I DANSA

ITINERARI  ARTS PLÀSTIQUES I 
DISSENY

 Anàlisi musical ............ 4h

 Anatomia aplicada......... 4h

 Cultura audiovisual.......... 4h

 Llenguatge i pràctica musical

....4h

 Dibuix Tècnic ............ 4h

 Dibuix Artístic ............ 4h

 Volum........................... 4h



Si esteu pensant en cursar un cicle 
formatiu ...

 us presentem a continuació les principals famílies
dels cicles de grau mitjà (CFGM) que s’oferten adels cicles de grau mitjà (CFGM) que s’oferten a
Catalunya



Cicles Formatius de Grau Mitjà.  Famílies

 Activitats físiques i esportives

 Administració i gestió

 Agrària

 Arts gràfiques

 Comerç i màrqueting

Edificació i obra civil

 Imatge personal

 Indústries alimentàries

 Indústries extractives

 Informàtica i comunicació

 Instal·lació i manteniment

Maritimopesquera Edificació i obra civil

 Electricitat i electrònica

 Energia i aigua

 Fabricació mecànica

 Fusta, moble i suro

 Hoteleria i turisme

 Imatge i so

 Maritimopesquera

 Química

 Sanitat

 Serveis socioculturals i a la 
comunitat

 Tèxtil, confecció i pell

 Transport i manteniment de 
vehicles



Alternatives després d’un CFGM

 Incorporació al món laboral

 Accés a altres cicles formatius de grau mitjà (amb convalidacions 
dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques).

 Accés als cicles formatius de grau superior (cal superar la prova o 
curs d'accés).curs d'accés).

 Accés als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (cicles de grau 
mitjà o superior + prova d'accés).

 Accés als ensenyaments esportius (cicles de grau mitjà + prova 
d'accés).

 Accés al batxillerat (convalidació de crèdits optatius i treball de 
recerca).

 Altres ensenyaments no reglats.



Per fer una bona elecció ...

cal un bon AUTOCONEIXEMENT :

 Com sóc?

 Quins són els meus interessos?

 Què m’agrada?

 Què voldria fer?

 Què sé fer?

 Què valoro a la feina? Què valoro a la feina?

---------------------------------------------------------------

 Avaluar les aptituds i habilitats pròpies (tests)

 Informar-se : què puc estudiar?

 Analitzar què implica allò en el que estic interessat

 No deixar-se portar per la tria dels meus amics 

 Consensuar amb la família quina pot ser la millor elecció

 Consultar el professorat i/o tutors en cas de dubtes 

 No perdre de vista que l’objectiu és aprovar 4ESO per obtenir el certificat



Com et podem ajudar?

 1. Avaluar les aptituds i habilitats pròpies
Existeixen uns tests a la web del departament d’ensenyament on us ajuden a avaluar 
les vostres aptituds i habilitats.

Us heu d’enregistrar prèviament i consten d’un centenar de preguntes tipus test, per 
tant, us aconsellem que us hi poseu un dia que tingueu temps i amb la calma.

Està previst fer-los a tutoria.

 2. Què puc estudiar?
Visiteu la web del departament d’ensenyament:     http://queestudiar.gencat.cat/ca/

Aquí trobareu els tests citats anteriorment i tota mena d’informació relacionada amb 
els estudis que pugueu necessitar. 

 3. Consulta els teus professors i tutors si tens dubtes
Si no esteu segurs de triar una matèria optativa concreta  demana informació al 
professor d’aquesta matèria  perquè t’orienti.

Si teniu qualsevol altre mena de dubte podeu consultar el vostre tutor.



GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ
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