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• Orientació a la tutoria:

-  Autoconeixement i autoestima 

- Intel·ligència o intel·ligències?

- I després de l’ESO, què?
❑ Prendre una decisió: Si ens equivoquem, rectifiquem

❑ Sistema educatiu: Estudis post-ESO

❑ Tria optatives de 4t



• Avui us comentarem quines optatives hi ha 
i us recomanarem la tria segons l’opció posterior:

– Si necessiteu informació més específica us atendrem 
individualment. Podeu parlar amb el professorat.

– Les optatives són un element motivador per a 
l’alumnat de 4t (9h de dedicació setmanal).

– La tria d’optatives a 4t no és vinculant pels estudis 
de Batxillerat ni de Cicles Formatius.



Matèries de 4t ESO  
• Llengua Catalana (3 hores)
• Llengua Castellana (3 hores)
• Anglès (3 hores)
• Socials (3 hores)
• Matemàtiques (4 hores)
• Educació Física (2 hores)
• Pensar sobre el pensar (1 hora)
• Tutoria (2 hores)
• 3 Optatives anuals (9 hores)



• Procés:

✔  Primer: llegir el contingut de les optatives

✔ Segon: tenir en compte les recomanacions 
segons estudis posteriors

✔ Tercer: “temps de reflexió” compartit amb la 
família i el professorat

✔ Quart: omplir el full (finals de maig)

✔ Cinquè: veure llistat adjudicacions (principis de 
setembre)



SISTEMA EDUCATIU

Batxillerat

ESO

CFGM CFGS

UniversitatPAU

PFI

MÓN 
LABORAL

sí

no



OPTATIVES de 4t D’ESO:
Se’n cursa una de cada bloc

1r BLOC              2n BLOC            3r BLOC



EL BATXILLERAT 
CIENTÍFIC
I CICLES 

FORMATIUS AFINS



ITINERARI CIENTÍFIC
ESTUDIS UNIVERSITARIS:
• Biologia
• Biologia ambiental
• Bioquímica
• Bioquímica i biologia molecular
• Biotecnologia
• Microbiologia
• Ciència i tecnologia d’aliments
• Ciències ambientals
• Física
• Física- matemàtiques
• Nanociència i nanotecnologia
• Tecnologia i gestió alimentària
• Nutrició humana i dietètica
• Teràpia ocupacional
• Òptica i optometria

Batxillerat

Matemàtiques 

Biologia

Química

Física

Ciències de la Terra

Francès

Optatives 4t ESO

Bloc1:

- Física i Química

Bloc 2:

- Biologia i  Geol.

Bloc 3:

- Programació

- Francès

- Producció musical 

- Arts escèniques

- Informàtica

CICLES FORMATIUS
•Química
•Sanitat
•Activitats maritimopesqueres
•Agrària
•Seguretat i Medi Ambient
•Indústries alimentàries
•Activitats físiques i esportives
•Fabricació mecànica (òptica d’ullera)

•Geologia
•Genètica
•Química
•Medicina
•Odontologia
•Podologia
•Enologia
•Veterinària
•Logopèdia
•INEF (CAFE)
• Psicologia



EL BATXILLERAT 
TECNOLÒGIC

I CICLES 
FORMATIUS AFINS



ITINERARI TECNOLÒGIC

   ESTUDIS UNIVERSITARIS:
• Arquitectura
• Enginyeries de l’agricultura i de l’alimentació
• Enginyeries agroambietals i del paisatge
• Enginyeries biomèdiques i sistemes biològics
• Enginyeries civil, d’aeronavegació i aeroports
• Enginyeries de disseny i d’organització industrial
• Enginyeries d’edificació ide la construcció 
• Enginyeria de sistemes audiovisuals
• Enginyeria recursos energètics i miners
• Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
• Enginyeria de sistemes TIC
• Enginyeria elèctrica
• Enginyeries de telecomunicació, electrònica 

Batxillerat

Matemàtiques 

Tecno industrial

Química

Dibuix tècnic

Física

Ciències de la Terra

Francès

Optatives 4t ESO

Bloc 1:

- Física i Química

Bloc 2:

- Informàtica

-Tecnologia 

Bloc 3:

- Programació

- Francès

- Producció  musical

 CICLES FORMATIUS
● Agrària
● Arts gràfiques
● Edificació i obra civil
● Electricitat i electrònica
● Energia i aigua
● Fabricació mecànica
● Fusta, moble i suro
● Imatge i so
● Indústries extractives
● Informàtica i comunicació
● Seguretat i Medi ambient
● Transport i manteniment de vehicles

NOMÉS ES POT 
ESCOLLIR 1 DE LES 
DUES INFORMÀTIQUES



EL BATXILLERAT  
SOCIAL I CICLES 
FORMATIUS AFINS



ITINERARI SOCIAL

ESTUDIS UNIVERSITARIS:
•Administració i Direcció d'Empreses
•Antropologia
•Ciències Empresarials
•Economia
•Periodisme
•Ciències Polítiques
•Comunicació audiovisual
•Dret
•Administració  pública
•Màrqueting i comunicació

Batxillerat

Mates aplicades 

Ha món contemporani

Economia

Economia Empresa 

Literatura universal

Francès

Grec I

Psicologia+Sociologia

Optatives 4t ESO

Bloc 1:
-Filosofia
-Dinamització de 
l’esport

Bloc 2:
-Llatí
-Economia
-Informàtica

Bloc 3:
-Informàtica de 
Gestió
-Francès
-Producció musical 
-Arts escèniques

CICLES FORMATIUS
•Activitats físiques i esportives
•Administració i gestió
•Comerç i màrqueting
•Informàtica i comunicacions
•Informàtica d’oficina
•Hoteleria i turisme
•Imatge personal
•Seguretat i mediambient
•Serveis socioculturals i a la comunitat

•Educació Infantil, Primària i Social
•Pedagogia
•Publicitat i Relacions Públiques
•Sociologia
•Turisme



EL BATXILLERAT 
D’HUMANITATS I 

CICLES 
FORMATIUS AFINS



ITINERARI HUMANÍSTIC
ESTUDIS UNIVERSITARIS:

•Arqueologia
•Antropologia
•Comunicació Audiovisual
•Dret
•Educació Infantil i Primària
•Geografia
•Periodisme
•Publicitat i Relacions Públiques
•Filosofia
•Història
•Història de l'Art
•Humanitats
•Traducció i Interpretació
•Filologies: catalana, hispànica, 
romàniques , anglogermàniques, 
eslaves...

Batxillerat

Llatí

Ha món contemporani

Economia

Economia Empresa

Literatura universal

Grec I

Francès

Psicologia +Sociologia

Optatives 4t ESO

Bloc 1:

-Filosofia

-Dinamització de 
l’esport

Bloc 2:

-Llatí

Bloc 3:

-Informàtica de 
gestió

-Francès

-Arts escèniques

-Producció musical

CICLES FORMATIUS:

•Administració i gestió
•Arts gràfiques
•Comerç i màrqueting
•Hoteleria i turisme
•Serveis socioculturals i a la 
comunitat



EL BATXILLERAT 
ARTÍSTIC I CICLES 
FORMATIUS AFINS



ITINERARI ARTÍSTIC

ESTUDIS UNIVERSITARIS:

•Belles Arts
•Audiovisuals
•Disseny
•Música
•Dansa
•Cinema
•Teatre
•Història de l’Art
•Publicitat i relacions públiques
•Dret
•Ciències de la Informació
•Magisteri
•Pedagogia                                                                                            

Batxillerat

Fonaments de les 
arts

TEGP +

Cultura audiovisual

Dibuix tècnic I

Volum 

Literatura universal

Dibuix artístic I

Optatives 4t ESO

Bloc 1:

-Escenografia 

-Filosofia 

-Dinamització de 
l’esport

Bloc 2:

-Informàtica 

-Llatí

Bloc 3:

-Arts Escèniques

-Producció musical

-Francès

CICLES FORMATIUS:
•Arts gràfiques
•Circ
•Fusta moble suro
•Imatge personal
•Imatge i so
•Fusta, moble i suro
•Serveis socioculturals i a la comunitat
•Tèxtil, confecció i pell



Links d’interès

https://www.unportal.cat/

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

www.educaweb.cat/orientacio-online

http://agora.xtec.cat/iesvalles/serveis/orientacio-als-estudis/
 

-

https://www.unportal.cat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://www.educaweb.cat/orientacio-online
http://agora.xtec.cat/iesvalles/serveis/orientacio-als-estudis/


EDUCAR ÉS DONAR PODER A LES 
PERSONES PER DECIDIR  EL SEU 

FUTUR

    (Comissió europea)

-



Moltes gràcies per la vostra atenció.

Restem a la vostra disposició per a 
qualsevol dubte o aclariment.

-


