
Itineraris de 4t d’ESO 
Quin itinerari puc triar? 

Alumnes de 3r d’ESO 

 

     



Abans de començar, cal tenir en compte... 

Aquesta és la primera elecció que has de fer sobre què vols estudiar i 

començar a marcar el teu camí educatiu i professional PERÒ, AQUESTA 

DECISIÓ NO ÉS DECISIVA. 

NO T’HAS DE PRECIPITAR, ni triar segons el que facin els teus amics i 

companys sinó que has de triar allò que MÉS T’AGRADI.  

A l’hora de triar et pot ajudar l’opinió que et poden oferir els teus pares, 

professors,  tutor/a i orientadora. PERÒ LA DECISIÓ FINAL ÉS TEVA ja que, 

l’objectiu final és que acabis estudiant i treballant en allò que més t’agradi. 

 



Comencem…  A 4t d’ESO et trobaràs dos tipus de matèries: 

 

 

MATÈRIES COMUNES 

Català 3h 

Castellà 3h 

Anglès 3h 

Cc. Socials: Geografia i Història 3h 

Matemàtiques 4h 

Educació Física 2h 

Religió/ Cultura i valors ètics 1h 

Tutoria 1h 

Projecte de Recerca 1h 



… I matèries optatives: 9 h setmanals 

 
-ECONOMIA 

-FÍSICA-QUÍMICA 

-TECNOLOGIA 

-ARTS ESCÈNIQUES 

-TECNO-INFO 

-MÚSICA 

-FRANCÈS 

-ALEMANY 

-VISUAL I PLÀSTICA 

-INFORMÀTICA 

-FILOSOFIA 

-LLATÍ 

-BIOLOGIA 
 



ITINERARI CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC(BAT) 
 

● Matèries relacionades: 

● -Matemàtiques 

● -Biologia I 

● -Ciències de la Terra 

● -Física I 

● -Química 

● -Dibuix Tècnic 

● -Tecnologia Industrial 



ITINERARI HUMANÍSTIC-SOCIAL ( BAT) 

● Matèries relacionades 

● Llatí o Matemàtiques Aplicades 

● Economia 

● Grec I 

● Història del món contemporani 

● Literatura Universal 

  



ITINERARI ARTÍSTIC (BAT) 

 
Matèries relacionades 

-Fonaments de l’art 

-Anàlisi Musical 

-Anatomia de la dansa 

-Llenguatge i pràctica musical 

-Dibuix tècnic 

-Cultura audiovisual 

-Dibuix Artístic 

-Història del món contemporani 

 

 



Matèries Optatives BAT 

● Segona Llengua estrangera 

● English for First Certificate 

● Química Aplicada a la salut / Nutrició Dietètica 

● Psicologia i Sociologia 



No tens clar encara quin itinerari triar? 

Si no tens clar encara quin itinerari triar i què t’aniria millor, pots realitzar aquest 

qüestionari per veure quins són els teus interessos, com ets i què t’agrada o no 

fer. 

QÜESTIONARI:https://www.educaweb.cat/orientacio/interessos-professionals/ 
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