
La tria dels itineraris que aquí presentem l’heu de fer escrivint a Ismael.algaba@iecastell.cat 

indicant si voleu realitzar el científic/tecnològic, l’humanístic/social, l’opció mixta 1 o l’opció mixta 

2 i el per què. S’ha d’enviar abans del 23 de juny. 

ITINERARIS 4t d’ESO. Curs 2020-2021 
 

El proper curs, 4t d’ESO, hi haurà 10 hores lectives destinades a fer matèries optatives específiques. 

Les matèries que ocupen 3 hores lectives en l’horari les anomenem itineraris i en tindrem 2. L’itinerari 

científic/tecnològic i l’itinerari humanístic/social. 

En funció de les teves preferències hauràs d’escollir l’un o l’altre. 

 
Les àrees obligatòries dels itineraris són: 

Itinerari científic/tecnològic: Biologia i Geologia i Física i Química 

Itinerari humanístic/ Social: Historia de l’Art i Literatura Universal 

 
 Excepcionalment, també donem l’opció d’escollir dues d’aquestes assignatures encara que no 

conformin un itinerari. 

Opció mixta 1: Biologia i Geologia / Literatura Universal 

Opció mixta 2: Física i Química / Historia de l’Art 

 No són possibles altres combinacions per incompatibilitats d’horari 
 

Tingueu en compte que si teniu molt clar el tipus d’estudis que voleu fer, hauríeu d’escollir les 

assignatures específiques de l’itinerari corresponent. Si no ho feu així, us podeu trobar amb 

mancances en el coneixement dels continguts d’aquestes àrees de cara al futur. 

 
A part d’aquests dos itineraris, hi haurà les optatives aquestes les presentarem i les triareu al setembre. 

Pel curs 2019-2020 han estat: Francès, TIC, Tecnologia, Dibuix Tècnic, Llatí i Activitats Físico-Esportives. 

 

Vosaltres, amb l’ajuda dels vostres pares, heu de triar quin itinerari us agradaria fer. A continuació 

donem algunes orientacions generals i descrivim cada matèria 

 

 

Algunes orientacions a tenir amb compte  
 

 La tria de l’itinerari va estretament lligada amb el que voleu fer quan acabeu l’ESO. Per 

exemple, si a l’acabar l’ESO vols realitzar un batxillerat científic, òbviament hauràs de triar 

l’itinerari científic/tecnològic. 
 Penseu en què voleu fer quan acabeu l’ESO, l’Itinerari hi ha d’anar lligat. 

 No trieu un itinerari perquè el triï un company/a. Penseu que anireu junts la resta de matèries. 

 No trieu un itinerari pel vostre rendiment acadèmic (treure bones notes o males notes), sinó pel 

que us interessa. No és cert que treure bones vagi lligat amb fer ciències. Cadascú ha de 

seleccionar allò que li interessi i el motivi més. 
 No hi ha matèries més fàcils i més difícils. Us haureu d’esforçar en qualsevol de les dues. 

 Heu de triar amb seguretat. Recordeu que vam realitzar una xerrada sobre aquest tema, no 

obstant, si dubtes sobre quina és la millor opció per a tu, escriu a Ismael.algaba@iecastell.cat i 

en parlem. 

 M’heu d’especificar el per què trieu aquest itinerari. D’aquesta manera veuré quin grau 

d’autoconeixement i de presa de decisions teniu. Això no deixa de ser una activitat més 

d’Orientació Acadèmica i Professional. 
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Breu descripció dels Itineraris. 

Biologia i Geologia 

Aquesta matèria té dues parts: la de biologia i la de geologia (fent més èmfasi en la primera). A biologia 

treballem l’estudi de la cèl·lula (les seves parts i funcions…), els mecanismes de reproducció als diferents 

éssers vius, la genètica i l’herència dels caràcters (des de l’estudi de les molècules d’ARN i ADN fins a 

com s’hereten el color dels ulls, l’evolució de les espècies, etc. A geologia treballem l’origen de la Terra, 

els mecanismes de datació i l’estudi del relleu, els minerals i les roques, etc. 

Aquesta matèria està pensada per l’alumnat que té pensat seguir els seus estudis en la modalitat de 

ciències, tant en un batxillerat científic com en un CFGM relacionat amb alguna família professional de 

l’àmbit científic. 

Física i Química 

En la part de química es pretén adquirir una cultura general sobre alguns aspectes del dia a dia de la 

societat, com el canvi climàtic, efecte hivernacle, pluja àcida, energia nuclear, mitjançant conceptes 

químics com la matèria, la taula periòdica o les reaccions químiques. En la part de física es pretén 

obtenir coneixements sobre el moviment, les forces, la gravitació o la pressió. 

Aquesta matèria està pensada per l’alumnat que té pensat seguir els seus estudis en la modalitat de 

ciències, tant en un batxillerat científic/tecnològic com en un CFGM relacionat amb alguna família 

professional de l’àmbit científic. 

Història de l’Art 

Aquesta matèria és una introducció als conceptes i als corrents artístics des de la Prehistòria fins a 

l'actualitat 

Aquesta matèria està pensada per l’alumnat que té pensat seguir els seus estudis tant en un batxillerat 

social/humanístic, com artístic o com en un CFGM relacionat amb alguna família professional de l’àmbit 

científic d’aquests àmbits. 

Literatura Universal 

Aquesta matèria, a través de lectures d'autors universals, us permetrà fer-vos preguntes i, entre tants 

interrogants, potser trobar alguna resposta; i pel camí, ningú no us podrà prendre el plaer que us haurà 

proporcionat la literatura i el sentit que descobrireu a cada pàgina i a cada paraula llegida. 

Aquesta matèria està pensada per l’alumnat que té pensat seguir els seus estudis tant en un 

batxillerat social/humanístic, com artístic o com en un CFGM relacionat amb alguna família 

professional de l’àmbit científic d’aquests àmbits. 

 

 

 


