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Orientació acadèmica per a 4t ESO (LOMCE) 
 
Tots els alumnes han de cursar una de les matèries següents: 
 

Llengua catalana i literatura 3 
Llengua castellana i literatura 3 
Llengua estrangera: anglès o francès 3 
Ciències socials, geografia i història 3 
Matemàtiques 4 
Educació física 2 
A triar entre Religió (catòlica, ...) o Cultura i valors ètics 1 
Tutoria 1 
Projecte de Recerca X(1) 
Servei comunitari X(1) 
3 Matèries optatives  a elegir  10 

TOTAL 30 h 
(1) Matèria obligatòria sense càrrega lectiva 

 
L’Institut Joan Brudieu organitza l'elecció de matèries optatives de 4t ESO amb l’objectiu de 
consolidar aprenentatges bàsics  que puguin ser útils per estudis posteriors , ja siguin de 
formació professional o de batxillerat, independentment de la família i/o de la modalitat, o per 
incorporar-se al món laboral .  
 
Les matèries optatives de quart curs a l’Institut Joan Brudieu (Biologia i geologia, Educació visual i 
plàstica, Física i química, Francès 2LE, Informàtica, Llatí, Música, Tecnologia) s’agrupen en 3 
franges. A cada franja s’ha de triar una matèria específica. La manera de triar és senzilla: a cada 
franja s’ha d’ordenar numèricament les matèries optatives proposades segons les preferències de 
l’alumnat, entenent que l’1 és la matèria que es prioritza, i així successivament. Les matèries que 
es troben repetides en diferents franges, també s’han de saber ordenar.  
 
A manera de poder orientar l’alumne en la seva decisió a l’hora de l’elecció, i que aquesta pugui ser 
útil per estudis posteriors, l’Institut Joan Brudieu fa les següents recomanacions : 
 
• L’alumnat que s’orienta cap a cicles formatius  pot triar qualsevol de les matèries optatives, 

depenent de la família de cicles que després vulgui estudiar (si s’orienta cap a CAI+APD, hauria 
de triar, almenys, Biologia i geologia).  

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i ciències  socials  
(Dret, Filologia, Història, Economia, etc) o cap al Batxillerat de la modalitat d’Arts  (Belles Arts, 
etc), pot triar qualsevol de les matèries optatives. 

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat de Ciències i tecnologi a hauria 
d’elegir: si s’orienta cap a Ciències  (Farmàcia, Medicina, Ciències, etc) hauria de triar Biologia i 
geologia i Física i química; si s’orienta cap a Tecnologia  (Enginyeries, Arquitectura, etc) hauria 
de triar Física i química i Tecnologia. 

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat , però no té clara cap modalitat, hauria de saber triar, 
almenys, Biologia i geologia i Física i química 

 
L’Institut Joan Brudieu es reserva el dret de poder variar qualsevol elecció que no s’ajusti a raons 
organitzatives (capacitat mínima i/o màxima de la matèria), pedagògiques (coherència en l’elecció) 
i/o imprevistes que puguin sorgir al llarg del procés. 
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Orientació acadèmica per a 4t ESO (LOMCE) — Full de  tria 
 
A cada franja s’ha de triar una matèria optativa tot ordenant numèricament les matèries proposades 
segons les preferències de l’alumnat, entenent que l’1 és la matèria que es prioritza, i així 
successivament. Les matèries que es troben repetides en diferents franges, també s’han de saber 
ordenar. 
 
Alumne/na _________________________________________________ curs 3r ____ Grup ____ 
 

FRANJA 1 
4 HORES Biologia i geologia i ciències aplicades (1)  

   

FRANJA 2 
3 HORES 

Educació visual i plàstica  

Física i química  

Tecnologia (2)  

   

FRANJA 3 
3 HORES 

Educació visual i plàstica  

Francès 2LE  

Informàtica (2)  

Llatí  

Música  

Tecnologia (2)  

 
(1) Matèria compactada que agrupa dues matèries optatives (Biologia i geologia amb Ciències aplicades a l’activitat professional) 

que tenen una part de continguts coincidents. 
(2) Per a aquestes matèries cal portar l’ordinador personal. 

 
Quines són les teves orientacions acadèmiques? Què voldries fer quan acabis l’ESO? 
 

 
 
 Vistiplau dels pares 
 
Signatura alumne/na Signatura dels pares 

 
 
La Seu d'Urgell, ____ de _________________ de 20__ 


