TRIA D’ITINERARI I OPTATIVES PER 4t D’ESO
Els alumnes de tercer heu de triar un itinerari en funció dels vostres interessos i
dels estudis que voleu seguir en acabar l’ESO.
En cada itinerari es cursen dues matèries obligatòries, que es detallen a
continuació d’aquest quadre, i dues matèries optatives que s’especifiquen en el
següent full.
Marca amb una creu l’itinerari que més s’adeqüi al teu perfil acadèmic:
Orientat per a l’alumnat que ha cursat un currículum adaptat
Itinerari 1 i es decanta per estudiar cicles formatius i/o endinsar-se en
el món laboral. Places limitades a criteri de l’equip docent.
Orientat per a l’alumnat que es decanta per estudis de
Itinerari 2 cicles formatius o batxillerat en l’àmbit científic: medicina,
infermeria, biologia, química, ciències ambientals,
biotecnologia,...
Orientat per a l’alumnat que es decanta per estudis de cicles
Itinerari 3 formatius o batxillerat en l’àmbit tecnològic: arquitectures,
enginyeries, física,...
Orientat per a l’alumnat que es decanta per estudis de cicles
Itinerari 4 formatius o batxillerat en l’àmbit humanístic i de les ciències
socials: filologies, comunicació, econòmiques, …

Les matèries obligatòries que corresponen a aquests 4 itineraris són:
ITINERARI 1
ITINERARI 2
ITINERARI 3
ITINERARI 4

Tecnologia
Ciències aplicades a l’activitat professional
Biologia i geologia
Física i química
Tecnologia
Física i química
Llatí
Economia

Les matèries optatives de lliure elecció són les mateixes per als 4 itineraris.
Tria’n una de cada opció:
Opció 1



TIC. Aquesta optativa té com a objectiu facilitar tot un seguit d’instruments que permetin a
l’alumnat utilitzar l’ordinador com a eina habitual de treball. Es tracten aspectes avançats de la
informàtica, com ara els sistemes operatius, l’administració de xarxes o la programació. D’altra
banda, també s’incideix en l'aplicació de tècniques d'edició digital en format multimèdia (imatge,
audio i vídeo) així com en el desenvolupament de continguts a Internet utilitzant eines
col·laboratives en entorns virtuals.



Arts escèniques i dansa.

Els alumnes continuaran treballant el cant, la dansa i
l'expressió amb la finalitat de créixer en tots el àmbits artístics. També treballaran l'expressió corporal
i emocional i, la composició dels personatges. Agafaran les bases teòriques pel desplegament
escènic i potenciaran l'expressivitat. Hi haurà un reconeixement i una potenciació dels recursos de
relaxació i concentració per part de tots els alumnes participant activament a totes les classes.



Filosofia. Aquesta optativa consisteix en estudiar els fonaments ètics i polítics de la
tradició filosòfica occidental. En aquest sentit el curs tindrà dues parts molt diferenciades però
estretament lligades entre sí: d'una banda, veurem l'origen dels Drets Humans i quins són els
seus principis ètics; de l'altra, analitzarem com els drets humans esdevenen les lleis
constitucionals que regeixen les nacions democràtiques. Fet i fet, es tracta d'estudiar com les
ciutadanes i ciutadans tenen drets i deures.



Francès per al turisme, l’hostaleria i la restauració. Optativa adreçada a tots
els alumnes que volen realitzar estudis orientats al món laboral o que tenen intenció
d’incorporar-s’hi en acabar l’ESO.
Aquest curs et permetrà comunicar-te i ser competent en moltes situacions quotidianes en
l’àmbit del turisme. Veurem com atendre un client francès en una oficina de turisme, en una
agència de viatges, guiar turistes per ciutats com Lloret de Mar…
Et permetrà desenvolupar-te amb fluïdesa com a cambrer/a o cuiner/a en un hotel, bar o
restaurant. També et serà útil si tens pensat treballar com a recepcionista, agent de reserva,
comercial o director d’hotel i veurem com rebre els clients a la recepció, sol·licitar
informació/queixes, fer reserves i moltes coses més!
Opció 2



TIC. Aquesta optativa té com a objectiu facilitar tot un seguit d’instruments que permetin a

l’alumnat utilitzar l’ordinador com a eina habitual de treball. Es tracten aspectes avançats de la
informàtica, com ara els sistemes operatius, l’administració de xarxes o la programació. D’altra
banda, també s’incideix en l'aplicació de tècniques d'edició digital en format multimèdia (imatge,
audio i vídeo) així com en el desenvolupament de continguts a Internet utilitzant eines
col·laboratives en entorns virtuals.



Visual i plàstica. Optativa orientada tant als alumnes amb inquietuds artístiques que
vulguin cursar el batxillerat artístic/humanístic com els que vulguin cursar el batxillerat científictecnològic i cicles formatius. El contingut de l’assignatura té dos grans objectius:
- potenciar la creativitat i l’expressivitat individual de l’alumne mitjançant diferents tècniques i
disciplines (dibuix, volum, pintura…). També inclou una introducció a programes informàtics de
disseny i edició gràfica (Inkscape, LibreCAD…)
- l’adquisició de les habilitats tècniques necessàries per a la interpretació de la realitat mitjançant
els sistemes de representació (perspectiva cònica, axonometria, dièdric) i l’estudi del volum per
a la seva croquització i domini del dibuix a mà alçada.



Francès de continuïtat. Aquesta optativa està adreçada a tots aquells alumnes que
ja han fet francès durant 1r, 2n i 3r d’ESO. Treballarem eines de comunicació i expressió de
manera efectiva i amb fluïdesa en una varietat de contextos i situacions pròpies de la vida
quotidiana. Així com la participació en debats i converses amb parlants nadius.



Cultura científica. Aquesta matèria estableix la base del coneixement científic, sobre
temes generals com l'Univers, els avenços tecnològics, la salut, la qualitat de vida i els nous
materials. Alguns continguts d'aquesta optativa estan connectats amb altres matèries de 4t
d'ESO com Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia, Ciències Aplicades a l'Activitat
Professional i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

* TIC: només es pot escollir una vegada.
* Francès per al turisme, l’hostaleria i la restauració: només per aquells
alumnes que no han fet mai francès.

