
ITINERARIS I OPTATIVES 4t d’ESO. Curs 2019-2020 
 

 

El proper curs, 4t d’ESO, hi haurà 10 hores lectives destinades a fer matèries optatives específiques. 

Les matèries que ocupen 3 hores lectives en l’horari les anomenem itineraris i en tindrem 2. L’itinerari 

científic/tecnològic i l’itinerari humanístic/social. 

En funció de les teves preferències hauràs d’escollir l’un o l’altre. 

 
Les àrees obligatòries dels itineraris són: 

Itinerari científic/tecnològic: Biologia/Geologia i Física i Química 

Itinerari humanístic/ Social: Historia de l’Art i Literatura Universal 

 
Excepcionalment,  també  donem  l’opció  d’escollir  dues d’aquestes assignatures encara que no 

conformin un itinerari. 

Opció mixta 1: Biologia i Geologia / Literatura Universal 

Opció mixta 2: Física i Química/ Historia de l’Art 

 No són possibles altres combinacions per incompatibilitats d’horari 
 

Tingueu en compte que si teniu molt clar el tipus d’estudis que voleu fer, hauríeu d’escollir les 

assignatures específiques de l’itinerari corresponent. Si no ho feu així, us podeu trobar amb mancances 

en el coneixement dels continguts d’aquestes àrees de cara al futur.  

 
A part d’aquests dos itineraris, hi haurà 5 matèries optatives de 2 hores lectives cada una. N’haureu 

d’escollir dues, independentment de l’itinerari que hàgiu triat. 

Aquestes són: Francès, TIC, Tecnologia, Dibuix Tècnic, Llatí i Activitats Físico-Esportives. 

 
Vosaltres, amb l’ajuda dels vostres pares, heu de triar, al final d’aquest full, quin itinerari i quines optatives 

us agradaria més fer. Les matèries optatives cal que les numereu de l’1 al 3 (Segons prioritat i franja 

horària). 

Penseu que en el cas de Francès sols el podran cursar aquells que hagin cursat l’assignatura 

anteriorment.  

 
ITINERARIS (Assenyala amb una creu les assignatures que vulguis fer) 

Biologia/Geologia  

Física i Química  

Història de l’Art  

Literatura Universal  

 

MATÈRIES OPTATIVES (enumera del 1 al 3, segons prioritat, en cada un dels dies. Les que tingui el número 1 serà 

les primeres opcions i, si és possible, se us assignaran) 

Dilluns                                                           Dimecres 
 

Francès  Llatí  

Dibuix tècnic  Activitats-físico esportives  

TIC    Tecnologia  

 

Signatura del pare/mare o tutor Signatura de l’alumne/a 
 

 
 

Atenció! La data límit per retornar aquest full és el divendres 7 de juny! 

 

 

 

Nom de l’alumne/a: 



Breu descripció de les Optatives 

Francès 

Pels alumnes que han cursat els anys anteriors aquest idioma, poden aprofundir en la 

seva adquisició.  

Llatí 

Introducció al Llatí és una optativa que es recomana als alumnes que tingui una 

orientació humanística. 

TIC 

Tecnologia de la Informació i la Comunicació és una optativa que ajudarà als alumnes 

a aprofundir en els seus coneixements informàtics. Opció recomanada als alumnes 

amb una orientació tecnològica. 

Tecnologia 

Optativa pensada per aquells alumnes amb una orientació tecnològica tant a nivell 

de batxillerat com a nivell de CFGM (mecànica, mecanització…). 

Dibuix Tècnic 

Els alumnes aprenen els fonaments del dibuix tècnic. Opció recomanada als alumnes 

amb una orientació artística o tecnològica.  

Activitats Físico-esportives 

Els alumnes aprenen a programar, executar i avaluar activitats esportives dirigides als 

alumnes de primària. 

 

És important triar un itinerari + optatives congruents amb la vostra orientació. Les 

diverses propostes s’estudiaran i us entrevistareu amb l’orientador de centre.  

 

Valoreu combinacions com les següents: 

-Itinerari humanístic/social + llatí o francès o activitats físico-esportives 

-Itinerari científic/tecnològic + dibuix tècnic o tecnologia o TIC 


