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Informació general sobre itineraris i optatives 4t ESO 

 
Tal i com es va explicar a la reunió de famílies de 3r d'ESO, el curs vinent l'alumnat podrà 

cursar 3 tipus d'itineraris diferenciats a 4t d'ESO. L'alumna/e, pot triar en funció de si en  un 

futur vol adreçar els estudis cap al Batxillerat (orientació Acadèmica) o si voldria seguir uns 

estudis professionalitzadors com els Cicles Formatius de Grau Mitjà (orientació Aplicada). 

 

Tanmateix, en el cas d’escollir una orientació Acadèmica, pot escollir entre un itinerari 

Científic i Tecnològic o un itinerari Humanístic  i Social.  

 

Cadascun d'aquests itineraris té assignades ja unes optatives concretes, però n'hi ha 1 que  

és de lliure elecció i que cal que escolliu* (Filosofia, Plàstica o Tecnologia).  

 

L'alumnat que a 3r d'ESO està matriculat a Francès el continuarà a 4t d'ESO com a optativa 

de lliure elecció, pel que no pot escollir cap altra optativa.  

 

4t ESO: Itineraris amb optatives en funció de l'orientació acadèmica o aplicada 

 

 
 

Itinerari amb adaptació 

 

Els alumnes amb dificultats que no podrien seguir les classes de l'orientació acadèmica ni 

aplicada, se'ls aconsella des de tutoria un itinerari d'orientac ió aplicada amb adaptació del 

currículum. 

 

Aquest itinerari té totes les àrees adaptades a les característiques de l'alumnat, amb 

l'objectiu que en acabar 4t d'ESO es puguin assolir en general les competències de l'etapa 

i així poder acreditar i rebre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.  

 

En aquest itinerari només es pot escollir entre Plàstica o Tecnologia com a matèries de 

lliure elecció (no hi ha Filosofia ni Francès).  
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Informació sobre les matèries optatives de 4t ESO 

 

FILOSOFIA 
 

L’objectiu de l’assignatura de filosofia és reflexionar sobre alguns dels problemes  essencials 

que ens caracteritzen com a éssers humans. Algunes exemples de problemàtiques que es 

treballen al llarg del curs són: 

• Què ens defineix com a humans? 

• Què dóna sentit a les nostres vides? 

• Val la pena actuar bé? 

• Som realment lliures? 

• Tenen drets els animals? 

• Què és la felicitat? 

• Necessitem els altres per viure? 

 

La matèria de filosofia és una assignatura que es considera transversal i és obligatòria als dos 

cursos de batxillerat. És, per tant, vàlida com a complement per a qualsevol dels batxillerats. 

 

TECNOLOGIA 

 
La matèria consta tres parts, distribuïdes en 1h de classe teòrica, 1h d'informàtica i 1h de taller 

setmanalment. En la teòrica es tractaran temes, com l'electrònica digital i analògica, la 

pneumàtica i oleohidràulica i l'habitatge en general. En informàtica i taller treballarem el dibuix i 

la impressió en 3D; durem a terme el disseny i d'un vaixell de plàstic, teledirigit amb el mòbil. 

 
TECNOLOGIA per a l’itinerari aplicat amb adaptació 

 

La matèria per a l’itinerari aplicat adaptat té en compte les necessitats de l’alumnat per adequar 

l’assignatura. Aquesta, treballa la realització de diferents projectes, com la construcció i disseny 

d'un vaixell de fusta, teledirigit amb el mòbil.  

Les classes combinen la docència al taller de tecnologia i a l’aula d’informàtica. 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

El curs està dirigit en una primera part a l'aplicació dels elements de la plàstica al disseny en 

general, el tractament artístic de la natura, la perspectiva, l'urbanisme i la seva representació en 

l'àmbit de les arts plàstiques. En la segona part del curs tractarem aspectes de la història de l'art, 

la seva sociologia i les seves representacions. Sempre amb l'aplicació personal de tots els 

elements apresos per a la realització de treballs plàstics. 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA per a l’itinerari aplicat amb adaptació 
 

Aquesta matèria s’ofereix també com a opció Aplicada amb Adaptació, però cal aclarir que es 

tractaran els mateixos continguts en tots els itineraris. La única excepcionalitat és l’adequació 

que se’n faci per tal de poder desenvolupar la matèria. 

 

 

 

 

 

 

 


