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Nom de l’alumne:..............................................................................................................   Grup: .............. 

Quins estudis t’agradaria fer en acabar l’ESO? ........................................................................................... 

MATÈRIES OPTATIVES DE 4t ESO 
L’alumnat de 4t d’ESO ha de cursar tres matèries optatives que pot escollir entre les 
següents i en funció dels seus estudis de continuïtat o de la seva obtenció del GESO. 

Les matèries s’han agrupat en tres itineraris de manera orientativa, però els alumnes les 
poden escollir combinades segons els seus interessos personals però sempre respectant les 
franges. 

Cada alumne/a ha d’escollir un itinerari i, després, una matèria de cada franja (franja 1, 2 i 
3), posant un 1 i un 2 en el cercle que indiqui la seva preferència (1 a l’opció preferida / 2 a 
la segona opció preferida). És preferible que les matèries  que s’escullin estiguin al mateix 
itinerari per donar-li un sentit més lògic a l’elecció, però es poden marcar matèries d’una 
mateixa franja però d’itineraris diferents. 

 Itinerari  1  Batxillerat Científico-Tecnològic 

Franja Matèries 1 Franja Matèries 2 Franja Matèries  3 

Física i Química ⃝ 
Biologia i Geologia ⃝ 
Tecnologia ** ⃝  

Tecnologia ** ⃝ 
Informàtica ⃝ 
Visual ⃝  
Francès * ⃝ 

 Itinerari  2   Batxillerat d’Humanitats, de Ciències socials o Artístic 

Franja Matèries 1 Franja Matèries 2 Franja Matèries  3 

Llatí ⃝ 
Emprenedoria ⃝ 

Economia ⃝ 
Música ⃝ 

Filosofia ⃝ 
Informàtica ⃝ 
Visual ⃝ 
Francès * ⃝ 

 Itinerari  3  Cicles formatius de grau mitjà 

Franja Matèries 1 Franja Matèries 2 Franja Matèries  3 

Emprenedoria ⃝ 
Informàtica **⃝ 
Visual **⃝ 
Ciències aplicades a 
l’activitat professional ⃝ 

Economia ⃝ 
Música ⃝ 
Tecnologia  ** ⃝  
Cultura Científica  ⃝ 

Tecnologia ** ⃝ 
Informàtica **⃝ 
Visual ** ⃝  
Francès * ⃝ 

(*)  La matèria optativa Francès només la poden agafar els alumnes que l’hagin cursat a 3r ESO 
(**) No es pot escollir la mateixa matèria a dues franges diferents 

Vistiplau dels pares 
NOM i SIGNATURA: DNI: ................................................    DATA: ...../...../2020 

........................................................................ 
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