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El 4t d’ESO LOMCE
En el marc de l’aplicació de la LOMCE (Llei Orgànica per a la millora de la qualitat Educativa, 2013) en el Quart curs
de l’ESO, l’alumnat haurà de cursar una sèrie de matèries comunes i altres d’optatives. Per tal de conèixer les
diferents opcions que el nostre centre ofereix cal primer presentar l’estructura del nou curs.

Les matèries comunes que cursarà tot l’alumnat de 4t d’ESO al col·legi Claret són:

Matèries comunes i mitjana d’hores setmanals:
Català (4 h.)
Castellà (3 h.)
Llengua estrangera (3+1 h.)
Ciències socials (3 h.)
Matemàtiques (4 h.)
Educació física (2+1 h.)
Tutoria (1 h.)
Religió (1 h.)
Competència digital i Orientació (1 h.)
Projecte de recerca
Les matèries optatives són les ordenades pel Departament d’Ensenyament -per tant es tracta d’una
oferta de matèries que ja ens ve donada-.

Matèries optatives (3 h. cadascuna)
Biologia i geologia
Economia
Educació visual i plàstica
Filosofia
Física i química
Francès
Llatí
Tecnologia

Cada alumne haurà de cursar tres matèries optatives, per tant, 9 hores setmanals. Aquestes tres matèries
les cursarà al llarg de tot el 4t d’ESO.
L’organització horària i del professorat de l’ESO ens obliga a cercar un disseny que garanteixi els
principals objectius que com a col·legi ens plantegem assolir en aquesta etapa: l’equitat, la qualitat de
l’ensenyament i les opcions escollides pels alumnes en els darrers cursos.
Amb aquest objectiu us presentem el següent quadre en que podeu observar les matèries optatives que
podran escollir els alumnes:

Matèries optatives 4t ESO 2019-20

optativa 1

optativa 2

optativa 3

Economia

Economia

Filosofia

Biologia i Geologia

Biologia i Geologia

Ed. Visual i Plàstica

Tecnologia

Física i Química

Física i Química

Llatí

Francès

Volem exposar-vos un seguit de consideracions que cal que tingueu ben presents a l’hora de
decidir-vos per una de les opcions:


L’elecció de les diferents matèries optatives no és vinculant per a cursar estudis posteriors. Les
matèries optatives tenen un doble objectiu, l’assoliment de les competències pròpies de les
matèries i la preparació per als estudis post-obligatoris. També cal considerar les ponderacions
que actualment existeixen segons l’estudi de grau i la universitat1. Cal, per tant, ser coherents
amb aquesta tria de matèries en funció dels estudis posteriors.



El tutor/a us orientarà sobre l’opció més adequada en funció dels interessos, les
característiques pròpies i la trajectòria acadèmica.



El nombre de places en cada matèria és limitat a 36, segons la normativa actual. En cas d’un
excés de demanda en alguna de les opcions els criteris per assignar l’alumnat seran: la mitjana
dels tres primers cursos d’ESO al finalitzar l’Avaluació Ordinària del mes de juny.



L’assignació de les matèries optatives es comunicarà a l’inici de curs.



Com a requisit organitzatiu els grups han de tenir un mínim 10 alumnes. En cas de no ser així,
s’eliminarà el grup o la matèria corresponent i es passarà a assignar la següent opció escollida
per l’alumne en aquella franja.



En últim cas, la formació dels grups i la seva configuració recaurà en l’equip docent per tal de
poder assegurar la correcta organització del curs.



Un cop iniciat el curs no es realitzaran canvis de matèries optatives. Excepcionalment, durant el
primer mes de curs, les famílies poden sol·licitar a la Direcció del col·legi un canvi de matèria
per motius raonats sobre l’aprenentatge i l’orientació acadèmica del seu fill. Un cop analitzada
la situació personal i acadèmica de l’alumne es donarà resposta a la família. Si es realitza el
canvi i en el cas d’haver cursat una matèria optativa en la qual s’utilitzi una llicència digital
d’una editorial, un dossier en paper, o material complementari de taller (Tecnologia), la família
haurà d’assumir igualment el seu cost.

NOTA 1: En alguns graus universitaris, com ara Psicologia, CAFE –Ciències de l’Activitat Física i l’Esport- (antic
INEF), aconsellem cursar Física i Química i Biologia com a optatives a 4t d’ESO donades les actuals ponderacions
per a l’accés a la Universitat. Per a més informació podeu veure la documentació penjada a la pàgina web del
col·legi referent a les taules de ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la
universitat

Butlleta de sol·licitud de matèries optatives de 4t d’ESO
Marca amb una X una matèria per a cada franja
optativa 1

optativa 2

optativa 3

Economia



Economia



Filosofia



Biologia i Geologia



Biologia i Geologia



Ed. Visual i
Plàstica



Tecnologia



Física i Química



Física i Química



Llatí



Francès



Marca d’1 a 4 per ordre de preferència:
Biologia i Geologia
Economia
Educació Visual i Plàstica
Filosofia
Física i Química
Francès
Llatí
Tecnologia

De cara a realitzar una bona orientació, ens serà útil, com a referència, conèixer els estudis postobligatoris en els que esteu més interessats/des o trobeu més atractius. Aquesta informació no
condiciona en cap cas les vostres eleccions futures.
Marqueu amb una X els estudis post-obligatoris en els que esteu més interessats/des:
Cicles Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)
Batxillerat Modalitat de Ciències
Batxillerat Modalitat Humanitats i Ciències Socials
Batxillerat Modalitat Artístic

Alumne/a ______________________________________________________ Grup-classe 3r ESO ___

N’estic assabentat/da
Pare, mare o tutor/a ____________________________________________
Signat

Lliureu si us plau aquesta butlleta a la persona tutora. Data límit: 31 de maig de 2019.

