
INFORMACIONS I INSTRUCCIONS PER FER LA TRIAD’OPTATIVES DE 4T

El curs 2023-24, serà el primer cop que s’aplicarà a 4t el currículum LOMLOE.

Les optatives que el nostre centre oferirà a 4t estan organitzades en 3 franges amb
la distribució que s'indica en el següent quadre:

Franja
1 (4h)

Física i
química

Economia i
Emprenedoria

Tecnologia FOPP Digitalització

Franja
2 (3h)

Biologia Economia i
Emprenedoria

Digitalització Expressió
artística

Filosofia Llatí

Franja
3 (3h)

Biologia Tecnologia Digitalització Francès Filosofia

Cada alumne haurà d’escollir 3 optatives, una per a cada franja, tenint en compte
que el francès és matèria de continuïtat i només la poden fer els alumnes que ja
l’han cursat a 3r.

Per fer la sol·licitud de les matèries, rebreu un formulari al vostre correu. Per
preparar aquesta decisió anirà molt bé que llegiu aquestes instruccions. Si teniu
dubtes podeu escriure a coordpedag@idc.cat o bé parlar amb el tutor o tutora.

Algunes matèries apareixen en més d’una franja, per evitar incompatibilitats, però si
la voleu fer només l’heu de marcar un cop.

Perquè la Franja 1 té 4 hores?

En el darrer curs de la ESO en comptes de treball de síntesi es fa un Projecte de
Recerca. Aquest projecte es pot fer a final de curs o al llarg d’ell. Nosaltres l’hem
vinculat a una matèria optativa, concretament la de la franja 1. D’aquesta manera,
tot l’alumnat farà aquest projecte, però cadascú el farà centrat en un àmbit diferent
( el de l’optativa escollida en aquesta franja). Això no vol dir que aquesta franja sigui
la única que treballarà per projectes, però aquest en concret serà el que es tindrà en
compte per validar al butlletí de notes el Projecte de Recerca de 4t.

Quina diferència hi ha entre un alumne que faci una matèria quees fa a la
Franja 1 i un altra que faci la mateixa matèria en una altra franja?

L’única diferència serà la temàtica del Projecte de Recerca. És a dir, si un alumne
escull la digitalització a a la franja 1, farà el mateix que l’alumne que l’ha
agafat a la franja 3 però dedicarà una hora a fer el projecte final de 4t i ho farà
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sobre la temàtica de Digitalització, mentres que l’alumne que la fa a la franja 3 farà
aquest projecte dins l’optativa cursada a la franja 1.

On puc trobar informació sobre aquestes optatives?

A la pàgina web del centre trobareu un dossier amb informació sobre aquestes
optatives. En el cas de tenir alguna pregunta sobre una matèria en concret podeu
contactar amb el cap de departament corresponent ( a la pàgina web trobareu els
contactes).

Com demano l’itinerari que vull escollir?

A classe de tutoria l’alumnat haurà d’omplir un formulari on podrà fer la demanda. A
final de curs rebreu la confirmació de les optatives que us haurem assignat. Sempre
i quan la ràtio ho permeti, respectarem el que heu demanat, però en funció de les
demandes, podem canviar l’ordre de franges per evitar el desequilibri de ràtios.
També cal tenir en compte que la ràtio de l’optativa de digitalització està limitada
pel nombre d’ordinadors que disposem al centre.

En què em baso per fer l’elecció?

És important que tingueu en compte el que heu fet a tutoria, els vostres interessos,
les opcions per a estudis posteriors, les converses amb la família etc… Si voleu
conèixer l’oferta d’optatives a batxillerat trobareu la informació a l’apartat Alumnes
de la nostra pàgina web.

http://idc.cat/media/files/file_661_7344.pdf
http://idc.cat/sec-Contactes-10994.html

