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Característiques de 4t d’ESO


És l’últim curs de l’etapa d’ESO i vol tenir un caràcter orientador
pels estudis posteriors.



Els alumnes cursen els següents tipus de matèries:
 Matèries comunes
 Matèries optatives específiques
 Servei comunitari
 Projecte de recerca



Les optatives específiques són anuals i tenen una assignació de
3h/setmanals.
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Les matèries de 4t d’ESO
Matèries comunes

h

Matèries optatives

h

Llengua i literatura catalana

3

Optativa específica 1

3

Llengua i literatura castellana

3

Optativa específica 2

3

Anglès

4

Optativa específica 3

3

Matemàtiques

4

Socials

3

Educació física

2

Religió/cultura i valors ètics

1

Tutoria

1

Total hores setmanals

21

Total hores setmanals

9
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Les optatives específiques
OPTATIVA FRANJA A

OPTATIVA FRANJA B

Francès

Francès

Alemany

Alemany

Llatí

Física i química

Economia

Biologia i geologia

Visual i plàstica

Visual i plàstica

Tecnologia/informàtica

Tecnologia/informàtica

Filosofia

OPTATIVA FRANJA C
Biologia i geologia
Física i química

Llatí
Emprenedoria

Economia
Tecnologia/informàtica
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Com triar les optatives específiques?


A l’hora de triar les matèries optatives és convenient
que reflexioneu sobre:





Les vostres preferències personals.
Els estudis que voleu cursar un cop acabada l’ESO.
Les matèries que heu superat amb èxit a 3r d’ESO.



Numereu d’1 (més) a 3 (menys) les matèries optatives
en cada una de les franges.



Trieu matèries diferents en primera opció a cada
franja.



Si feu francès o alemany l’heu de triar obligatòriament
a la franja A o B.
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Orientacions
L’alumnat que vulgui estudiar batxillerat hauria de triar les optatives
específiques en funció de la modalitat de batxillerat que cursarà. Es
recomanen les següents:
Estudis

Matèria

Matèria

Biosanitari/CFGM

Biologia i geologia

Física i química

Cientificotecnològic/CFGM

Tecnologia i
informàtica

Física i química

Humanístic/CFGM

Llatí

Segon idioma

Ciències
Socials/CFGM

Economia

Segon idioma

Artístic/CFGM

Tecnologia i
informàtica

Visual i plàstica

Matèria

Tecnologia i informàtica
Segon idioma
Visual i plàstica
Filosofia
Emprenedoria

A l’alumnat que s’orienta cap a cicles formatius se li recomana l’itinerari
en funció de la família de cicles que després vulgui estudiar.
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El projecte de recerca


Cada alumne/a haurà de realitzar un treball en equip
d’investigació a l’entorn d’un tema.



Cada alumne/a haurà de mostrar capacitat d’iniciativa i
d’autonomia respecte el seu treball individual i també de
cooperació i col·laboració en el treball en equip.



Es realitza durant 6 dies lectius en dates a determinar.



Cada equip de recerca té un tutor/a que l’ajuda i
l’orienta durant la realització d’aquest.



El projecte de recerca, a efectes d’avaluació, es
considera una matèria optativa.
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El servei comunitari


El servei comunitari pretén garantir que els estudiants
protagonitzin accions de compromís cívic i posin en joc
els seus coneixements i capacitats al servei de la
comunitat.



Té una duració de 20 hores de les quals 10 hores es
faran al centre i 10 en una escola, entitat, associació o
en una ONG fora de l’horari escolar.



Els alumnes podran escollir el projecte amb el que
volen col·laborar.



La nota, a efectes d’avaluació, recaurà en les matèries
implicades en el servei que s’hagi dut a terme.
9

Batxibac: doble titulació batxiller-baccalauréat
Característiques:
• Batxillerat d’excel·lència.
• Currículum mixt amb continguts propis del batxillerat i un terç
d’horari lectiu en francès.
• Es cursa llengua francesa com primera llengua estrangera.
• Literatura francesa i història de França impartida en francès.
• Treball de recerca en francès.
• Estada a França durant 15 dies o a una estada a l’empresa on la
llengua de comunicació sigui el francès

• Per obtenir la doble titulació cal:
• Superar totes les matèries de batxillerat.
• Superar una prova externa (en francès) de llengua i literatura
franceses i història (Comuna+França)

Requisits per accedir-hi:
• Acreditar un nivell de francès B1.
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