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PREVISIÓ DEL CURRÍCULUM DE 4T D’ESO. CURS 17-18

ASSIGNACIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES DE QUART CURS
4t ESO CURS

17-18 Agrupació  de  les  matèries  de  4  t
ESO,  una  part  del  currículum  és
comú i l’altre és optatiu.

De  la  part  optativa,  l’alumnat  de
tercer ha de triar una opció en funció
dels interessos i dels estudis que es
vulguin fer en acabar l’ESO.
Es  cursen  dues  matèries  optatives,
una de quatre i l’altre de tres hores i
una  altre  matèria  optativa  de  lliure
elecció de tres hores.

Tutoria 1
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 4
Ciències  socials:  geografia  i
història

3

Educació Física 2
Religió o cultura i valors ètics 1

Matèries optatives 10
Projecte de recerca (1)
TOTAL 30

MATÈRIES OPTATIVES

OPCIÓ 1  
ACADÈMICA 

OPCIÓ 2 
ACADÈMICA 

OPCIÓ 3
APLICADA

OPCIÓ 4
APLICADA

Física i química i 
ciències aplicades

Economia i 
emprenedoria

Física i química i 
ciències aplicades

Economia i 
emprenedoria

4h

Biologia i geologia Llatí Tecnologia i TIC Tecnologia i TIC 3h

FRANJA OPTATIVA DE LLIURE ELECCIÓ

Tecnologia i TIC Francès Música Visual i plàstica Filosofia 3h

A l’hora de triar les matèries optatives  

- Les dues primeres opcions acadèmiques són les recomanades a l’alumnat
que vol  continuar  estudiant  batxillerat.  La primera  està orientada al  batxillerat  de
ciències i tecnologia i la segona al batxillerat de ciències socials i humanístic.

- Les altres dues opcions, 3 i 4, són les recomanades als alumnes que vulguin fer 
cicles formatius de grau mig o que ja s’incorporin al món laboral immediatament 
després de l’ESO. 
La tercera opció es recomana a l'alumnat amb un perfil més científic que vol cursar 
CFGM com per exemple Edificació i obra civil, Electricitat, Fabricació mecànica, 
Química...
I la quarta a l'alumnat que vulgui cursar un CFGM d'àmbits socials com per exemple, 
Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Serveis socioculturals i a la comunitat...

- La franja optativa de lliure elecció es tria una de les matèries en funció dels 
interessos de l’alumnat.
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LES MATÈRIES DE LA FRANJA OBERTA DE LLIURE ELECCIÓ

TECNOLOGIA I TIC: 

• La matèria en la franja optativa lliure pretén apropar els aspectes més conceptuals de la
tecnologia als interessos de l'alumnat complementant-se amb continguts TIC. S'enfoca
des de la perspectiva acadèmica per cursar estudis de batxillerat.

Els alumnes que hagin triat l'opció aplicada 3 o 4 no poden triar TECNOLOGIA I TIC en la
franja optativa oberta, atès que ja fan aquesta matèria en la seva opció. 

MÚSICA:  En aquesta  matèria es farà  un  recorregut  al  llarg  de  la  història  a  on  donarem a
conèixer la música d'Occident des de les societats primitives fins arribar a la música moderna
dels nostres dies passant per tots els períodes de la història. Es coneixerà l'evolució de l'art a
cada període amb la pintura, l'escultura, la dansa i la resta de les arts a on podrem apreciar els
gustos diferents i propis de cada època.
La matèria es complementarà amb audicions i  comentaris  de fragments musicals i  exemples
audiovisuals.

VISUAL I PLÀSTICA:  L'objectiu de la matèria és aprofundir  en els continguts vistos en anys
anteriors per tal d’aconseguir un bon bagatge cultural, creatiu, artístic, imaginatiu d’espais... pels
estudis posteriors.

El treball es fa de manera molt pràctica:
● Aprofundint  en  el  coneixement  de  tècniques  artístiques

com ara el linogravat.
● Treballant conceptes de comunicació visual i d’història de

l’art,  per  exemple,  estudiant  obres  i  realitzant
reinterpretacions personals i també, en l’àmbit del disseny,
s’aplica  l’expressivitat  artística  i  geomètrica  en  la
realització personal d’objectes i productes artístics.

● Participant  en  concursos  com
per exemple el cartell anunciatiu
de  la  Cavalcada  de  Reis  de
Taradell i la portada de l’agenda
de l’Institut.

FILOSOFIA: La matèria de filosofia té un doble objectiu: introduir als alumnes en els temes de la
filosofia que els són més propers com a persones; i promoure en els alumnes la seva capacitat
de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar.

FRANCÈS: Els  alumnes  que vulguin  fer  FRANCÈS a  quart  han d'haver  cursat  i  aprovat  la
matèria durant el tercer curs. En aquest curs s'aprofundeix en el coneixement i pràctica de la
llengua.
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