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Organització del 4t ESO 

MATÈRIES COMUNES 4t ESO
Llengua catalana i literatura 3h
Llengua castellana i literatura 3h
Anglès 3h
Matemàtiques 4h
Ciències socials: geografia i història 3h
Educació física 2h
Religió o Ètica 1h
Tutoria 1h
Projecte de recerca (1h)
Servei comunitari (1h)



Assignació de matèries optatives
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).

En cas d’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.

Organització del 4t ESO  



• ITINERARI ACADÈMIC
Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis 
postobligatoris acadèmics (batxillerat o batxibac, 
estudis universitaris). 

Organització del 4t ESO  

• ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL
Indicat per als alumnes que vulguin cursar estudis 
postobligatoris professionals (cicles de grau mitjà, 
cicles de grau superior).



ITINERARI ACADÈMIC

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3

🔲 Física i química

🔲 Llatí

🔲 Informàtica*

🔲 Biologia i geologia

🔲 Economia 

🔲 Tecnologia 

🔲 Informàtica*

🔲 Francès (avançat)

🔲 Visual i plàstica

🔲 Música

🔲 Filosofia

*Només es pot triar un cop.



• Durada: 2 cursos acadèmics.
• Modalitats: Ciències, tecnologia, humanitats i 

ciències socials
o Matèries comunes (llengües, filosofia, història, ciències per al 

mon contemporani, filosofia, educació física).

o Matèries de modalitat (física, química, tecnologia, llatí, 
economia, …).

• Requisits:  Títol de Graduat d´ESO.
• En finalitzar el batxillerat, es pot accedir a un Cicle 

de Grau Superior.
• Per accedir a la Universitat cal tenir el títol de 

batxillerat i aprovar la Selectivitat o tenir un cicle 
de grau superior.

BATXILLERAT











• Un terç de les hores del batxillerat es cursen en 
francès.

• Cal tenir un nivell de B1 o equivalent per 
accedir-hi.

• Suposa una oportunitat d’immersió lingüística i 
de millora del francès. A més, ofereix més 
oportunitats als alumnes per accedir a les 
universitats catalanes i també per cursar 
estudis universitaris a França.

BATXIBAC



ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3

🔲 Ciències aplicades a l’activitat 

professional i tecnologia

🔲 Informàtica*

🔲 Francès (avançat)

🔲 Visual i plàstica

🔲 Música

🔲 Filosofia

🔲 Informàtica* 🔲 Economia

*Només es pot triar un cop.



ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL
● L’optativa Ciències aplicades a l’activitat 

professional i tecnologia és una matèria molt 

pràctica (basada en projectes STEM) i on es 

treballa les matèries de biologia/FiQ/tecnologia. 

Aquesta optativa engloba la franja 1 i la franja 2. 

Només caldrà triar optativa de la franja 3 (recordeu 

que heu de triar 2 per ordre de preferència).

● L’altra possibilitat en aquest itinerari és fer 

Informàtica a la franja 1, Economia a la franja 2 i 

triar optativa de la franja 3 (recordeu que heu de 

triar 2 per ordre de preferència).



Després de l’ESO...



ESO

SENSE GRADUAT AMB GRADUAT

 

PFI (16 anys) CICLES FORMATIUS                       
DE GRAU MITJÀ

BATXILLERAT

CICLES 
FORMATIUS                 
DE GRAU 
SUPERIOR

UNIVERSITAT 

ALTRES: ensenyaments artístics (dansa, música, arts plàstiques i disseny, art dramàtic) 
ensenyaments esportius, etc.

Prova accés CFGM (17 
anys) PAU



• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics.
• Es fan pràctiques en empreses.
• Requisits:  Títol de Graduat d´ESO o prova 

d’accés  l’any que es fan els 17 anys.
• Títol:  Tècnic mitjà. 
• En finalitzar un CFGM, es pot accedir a un 

Cicle de Grau Superior.
• Si es supera un Cicle de Grau Superior, es 

pot accedir a la Universitat (sense 
Selectivitat).

CICLES FORMATIUS  DE GRAU MITJÀ

















Com triar itinerari...
• Interessos, aptituds i habilitats de l’alumne.
• Resultats (nivells d’assoliment i comentaris 

dels informes d’avaluació).
• Actitud i predisposició.
• Capacitat d’esforç i d’estudi.
• Tutoria i Consell Orientador.



Treball a tutoria
• Coneixement d’un mateix

• Guiar l'alumne cap a la responsabilitat de la presa de 
decisions

• Detecció i anàlisi de les habilitats i potencialitats de 
l'alumne

• Concreció de l'itinerari formatiu de l'alumne

• Recomanacions de l’equip docent (Document 
orientador 4t)

• Triar les opcions més adequades



Informació i recursos
• A les hores de tutoria.
• Tutors i professors.
• Àrea de joventut i Consell Comarcal.
• Internet:

○ Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/


Informació i recursos
• Internet:

○ Estudiar a Catalunya > Orientació





Moltes gràcies i 
bona sort!!


