
 

 ITINERARI 1 

MÓN LABORAL – CICLES FORMATIUS 

ITINERARI 1: MÓN LABORAL-CICLES FORMATIUS 
Aquest itinerari va adreçat a alumnes que un cop finalitzada l’etapa d’ESO estiguin interessats en orientar-se cap a la 
incorporació directa al món laboral o bé a l’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional. 
 

 
 
 
 
 

OPTATIVA 1 
(4 hores) 

Escollir una d’aquestes dues matèries: 
 
□ Ciències Aplicades a l’Activitat Professional (CAAP) i Física i Química: es treballen de forma aplicada 
aprenentatges relacionats entre altres amb: el treball a laboratori, aplicacions de la ciència a les 
activitats laborals, estratègies en projecte d’investigació, l’activitat humana i el medi ambient, etc. Al 
ser una matèria compactada, es prioritzaran els continguts de ciències i s’hi vincularan també 
continguts de física i química bàsics en la formació de diferents cicles formatius relacionats amb les 
famílies de mecànica, electricitat i electrònica, química, indústries alimentàries, sanitat, etc. 
 
□ Emprenedoria i Economia: aquesta matèria compactada pretén aportar als alumnes valors i actituds 
personals relacionats amb l’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria, complementant-los amb 
coneixements bàsics de cultura econòmica i de raonament. És una matèria que relaciona el vessant 
aplicat de l’emprenedoria amb continguts acadèmics de l’economia. 
 

 
 
 
 
 
 

OPTATIVA 2 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes dues matèries: 
 
□ Visual i Plàstica: es treballen aprenentatges relacionats amb: visió i percepció, fonaments del 
llenguatge visual, forma i configuració, les tècniques i els sistemes de representació, la creació artística, 
la funció social de l’art, etc. En aquest itinerari es prioritzarà més la vessant artística. 
 
□ Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): es treballen aprenentatges relacionats amb: 
sistemes operatius, organització, disseny i producció d’informació digital, xarxes de comunicació, 
programació d’aplicacions, etc. En aquesta matèria s’aprofundeix més  en la competència digital,  
treballant de forma avançada totes les dimensions de les competències digitals, aprofundint en els 
continguts tractats de primer a tercer i, a més a més, proporcionant destreses i habilitats generals en 
aquest àmbit, permetre resoldre problemes i situacions reals mitjançant l’ús de la informàtica i en 
aprendre l’ús d’aplicacions informàtiques específiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTATIVA 3 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes quatre matèries: 
 
□ Emprenedoria: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: autoconeixement i itinerari 
formatiu (aptituds personals, presa de decisions d’itinerari personal, el treball, contracte laboral, etc.), 
iniciativa emprenedora i projecte d’empresa, planificació financera (ingressos, despeses, consum, 
estalvi, pressupost personal, impostos, etc.). 
 
□ Música: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb:  percepció i escolta (percepció 
musical, valors socials, culturals i estètics  de les diverses tradicions musicals, etc), interpretació, creació 
i projectes, la música en la societat (en les arts escèniques, en el cinema, la publicitat, etc.) 
 
□ Francès: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: la comunicació oral, la comprensió 
lectora i l’expressió escrita  ampliant i aprofundint els continguts adquirits en els cursos anteriors en 
l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. 
 
□ Tecnologia: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: l’habitatge (elements de disseny, 
protocol d’accés, instal·lacions, tècniques bàsiques de manteniment i reparació, estalvi energètic, etc), 
elements i dispositius de comunicació, tipologia de xarxes de comunicació, electrònica, pneumàtica i 
hidràulica, control i automatització, etc. 
 

 

 

 



 

ITINERARI 2 

BATXILLERAT 

(ARTS-HUMANITATS-CIÈNCIES SOCIALS) 

ITINERARI 2: BATXILLERAT (Arts-Humanitats-Ciències Socials) 
Aquest itinerari va adreçat a alumnes que un cop finalitzada l’etapa d’ESO estiguin interessats en orientar-se cap als estudis 
postobligatoris de Batxillerat de les  modalitats d’Arts o d’Humanitats i Ciències Socials. 
 

 
 
 
 
 

OPTATIVA 1 
(4 hores) 

Escollir una d’aquestes dues opcions: 
□ Filosofia i Cultura clàssica: aquesta matèria compactada pretén des de la vessant de la filosofia 
incentivar a l’alumne en la seva capacitat de pensament crític reflexionant i qüestionant-se sobre 
diferents temes propis de la matèria i desenvolupant la capacitat d’argumentar i debatre; i des de la 
vessant de cultura clàssica aportar  coneixements sobre la contribució del món clàssic a la civilització 
occidental en diferents àmbits de la societat i promoure que els alumnes reconeguin i valorin 
críticament alguns elements comuns provinents del món clàssic. Aquesta matèria optativa vol contribuir 
a la millora de la formació humanística de l’alumnat. 
□ Economia i Emprenedoria: aquesta matèria compactada pretén aportar als alumnes els 
coneixements bàsics de cultura econòmica i de raonament complementant-los amb valors i actituds 
personals relacionats amb l’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. És una matèria que 
relaciona els continguts acadèmics de l’economia amb el vessant aplicat de l’emprenedoria. Introducció 
al batxillerat social. 

 
 
 
 
 
 
 

OPTATIVA 2 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes tres matèries: 
□ Lla8:  aquesta matèria pretén ser un apropament específic a la llengua i cultura llatines, amb 
continguts lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel seu caràcter del que es coneix com a 
herència clàssica. Aporta continguts de l’educació bàsica com a complement dels aprenentatges 
lingüístics i comunicatius i dels coneixements de l’herència cultural. 
 

□ Visual i Plàstica: es treballen aprenentatges relacionats amb: visió i percepció, fonaments del 
llenguatge visual, forma i configuració, les tècniques i els sistemes de representació, la creació artística, 
la funció social de l’art, etc. En aquest itinerari es prioritzarà més la vessant artística. 
 

□ Cultura cien8fica:  amb aquesta matèria podràs tenir una base científica necessària per formar part 
activa d'un futur en el qual la ciència i la tecnologia seran molt presents, tant en el vessant social com 
laboral.  Els mitjans de comunicació sovint informen de temes de naturalesa científica que requereixen 
un coneixement mínim per tal de facilitar la seva comprensió. Vols saber què podrem fer amb nous 
materials com el grafè? Si podrem fabricar òrgans a la carta per substituir els que hem perdut o fer 
pròtesis cerebrals que augmentin les nostres capacitats intel·lectuals, socials o artístiques? O si serà 
possible la connexió directa entre dues ments? La cultura científica és una mirada al futur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPTATIVA 3 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes quatre opcions: 
□ Filosofia: aquesta matèria pretén incentivar a l’alumne en la seva capacitat de pensament crític 
reflexionant i qüestionant-se sobre diferents temes propis de la matèria i desenvolupant la capacitat 
d’argumentar i debatre.  Temes molt diversos poden ser objecte de reflexió filosòfica, a títol d’exemple 
es pot reflexionar sobre: Què és l’ésser humà? En què ens diferenciem o ens assemblem a la resta 
d’animals? Tenen drets els animals? Som lliures els éssers humans? Qui és més lliure un humà o la resta 
d’animals? La llibertat ha de tenir límits? Podem jutjar la conducta dels altres? Hi ha algun tipus 
d’organització política justa? 
 

□ Música: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb:  percepció i escolta (percepció 
musical, valors socials, culturals i estètics  de les diverses tradicions musicals,etc), interpretació, creació 
i projectes, la música en la societat (en les arts escèniques, en el cinema, la publicitat, etc.) 
 

□ Francès: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: la comunicació oral, la comprensió 
lectora i l’expressió escrita  ampliant i aprofundint els continguts adquirits en els cursos anteriors en 
l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. 
 

□ Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): es treballen aprenentatges relacionats amb: 
sistemes operatius, organització, disseny i producció d’informació digital, xarxes de comunicació, 
programació d’aplicacions, etc. En aquesta matèria s’aprofundeix més  en la competència digital,  
treballant de forma avançada totes les dimensions de les competències digitals, aprofundint en els 
continguts tractats de primer a tercer i, a més a més, proporcionant destreses i habilitats generals en 
aquest àmbit, permetre resoldre problemes i situacions reals mitjançant l’ús de la informàtica i en 
aprendre l’ús d’aplicacions informàtiques específiques. 
 



 

ITINERARI 3 

BATXILLERAT 

(CIÈNCIES I TECNOLOGIA) 

ITINERARI 3: BATXILLERAT (Ciències-Tecnologia) 
Aquest itinerari va adreçat a alumnes que un cop finalitzada l’etapa d’ESO estiguin interessats en orientar-se cap als estudis 
postobligatoris de Batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia. 
 

 
 
 
 

OPTATIVA 1 
(4 hores) 

 

□ Física i Química i Ciències Aplicades a l’Activitat Professional (CAAP): aquesta matèria compactada 
pretén desenvolupar de manera integrada els continguts acadèmics de física i química complementant-
los amb els continguts de ciències aplicades. Les dues matèries comparteixen alguns continguts, com el 
treball al laboratori, el projecte d’investigació i els procediments i models propis de la ciència. Pretén 
contribuir a aprofundir en les competències de l’àmbit cientificotecnològic que s’han d’haver assolit a 
finals de tercer curs de l’ESO. A part dels continguts comuns, altres continguts són complementaris i 
s’enriqueixen mútuament perquè permeten tractar un mateix contingut amb un enfocament més 
acadèmic (teòric)  i a la vegada amb un enfocament aplicat, més relacionat amb exemples i aplicacions 
professionals. 
 

 
 
 
 

OPTATIVA 2 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes dues matèries: 
 

□ Tecnologia: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: l’habitatge (elements de disseny, 
protocol d’accés, instal·lacions, tècniques bàsiques de manteniment i reparació, estalvi energètic, etc), 
elements i dispositius de comunicació, tipologia de xarxes de comunicació, electrònica, pneumàtica i 
hidràulica, control i automatització, etc. 
 

□ Biologia i geologia: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: investigació i 
experimentació (projecte d’investigació: estratègies per afrontar una recerca científica,etc), la Terra-un 
planeta canviant (estructura i composició de la Terra, plaques litosfèriques, etc), la vida-conservació i 
canvi (la cèl·lula, l’ADN, la teoria cromosòmica de l’herència, Teories sobre l’origen de la vida a la Terra, 
l’evolució, etc), ecologia i medi ambient (biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra, 
components de l’ecosistema, impacte de l’activitat humana en el medi ambient, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTATIVA 3 
(3 hores) 

Escollir una d’aquestes quatre matèries: 
 

□ Filosofia: aquesta matèria pretén incentivar a l’alumne en la seva capacitat de pensament crític 
reflexionant i qüestionant-se sobre diferents temes propis de la matèria i desenvolupant la capacitat 
d’argumentar i debatre.  Temes molt diversos poden ser objecte de reflexió filosòfica, a títol d’exemple 
es pot reflexionar sobre: Què és l’ésser humà? En què ens diferenciem o ens assemblem a la resta 
d’animals? Tenen drets els animals? Som lliures els éssers humans? Qui és més lliure un humà o la resta 
d’animals? La llibertat ha de tenir límits? Podem jutjar la conducta dels altres? Hi ha algun tipus 
d’organització política justa? 
 

□ Visual i plàstica: es treballen aprenentatges relacionats amb: visió i percepció, fonaments del 
llenguatge visual, forma i configuració, les tècniques i els sistemes de representació, la creació artística, 
la funció social de l’art, etc. En aquest itinerari es prioritzarà més la vessant tècnica. 
 

□ Francès: es treballen aprenentatges relacionats entre altres amb: la comunicació oral, la comprensió 
lectora i l’expressió escrita  ampliant i aprofundint els continguts adquirits en els cursos anteriors en 
l’aprenentatge del francès com a segona llengua estrangera. 
 

□ Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): es treballen aprenentatges relacionats amb: 
sistemes operatius, organització, disseny i producció d’informació digital, xarxes de comunicació, 
programació d’aplicacions, etc. En aquesta matèria s’aprofundeix més  en la competència digital,  
treballant de forma avançada totes les dimensions de les competències digitals, aprofundint en els 
continguts tractats de primer a tercer i, a més a més, proporcionant destreses i habilitats generals en 
aquest àmbit, permetre resoldre problemes i situacions reals mitjançant l’ús de la informàtica i en 
aprendre l’ús d’aplicacions informàtiques específiques. 
 

 


