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MATÈRIES TRONCALS

MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES MATEMÀTIQUES APLICADES

Geografia i història. 
Llengua castellana i literatura.
Llengua catalana i literatura 
Primera llengua estrangera.

Educació física

I UNA D’AQUESTES OPCIONS:

❏ Biologia i geologia i Física i química. 
❏ Economia i Llatí.

I DUES MATÈRIES D’OPCIÓ:

Ciències aplicades a l’activitat 
professional. 
Iniciació a l’activitat emprenedora i 
empresarial. 
Tecnologia.



MATÈRIES OPTATIVES
Només una matèria entre: 

- Una de les troncals no triades
- Arts escèniques i dansa.  
- Cultura científica.  
- Cultura clàssica.  
- Educació plàstica, visual i audiovisual.  
- Filosofia.  
- Música.  
- Segona llengua estrangera, alemany
- Tecnologies de la informació i la 

comunicació

Només una matèria 
entre: 

● Religió
● Valors ètics



Arts escèniques i dansa
L’enfocament d’arts escèniques i dansa és 
eminentment pràctic.
La matèria té com a finalitat la 
comprensió i la interpretació de formes 
d’expressió escènica variades.
A partir de coneixements bàsics del teatre 
i la dansa i del seu desenvolupament 
històric s’ha d’arribar a un producte de 
creació artística.



Cultura científica

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar uns 
coneixements generals de cultura científica bàsica que 
ens permeti entendre el món actual; és a dir, aconseguir 
l’alfabetització científica i tecnològica per poder tenir 
opinions pròpies i fonamentades a fi de poder participar 
en les principals controvèrsies de la societat actual.



Cultura clàssica

Els diferents continguts del currículum d’aquesta 
assignatura optativa mostren l’àmplia empremta de Grècia 
i Roma en l’àmbit cultural i lingüístic facilitant-nos la 
comprensió i explicació de la realitat actual. La vessant 
lingüística de l’assignatura comprèn l’estudi del vocabulari 
del llatí i el grec.



Educació plàstica, visual i audiovisual

Aquesta assignatura optativa en 4t curs desenvoluparà els 
següents blocs:

● Expressió plàstica
● Dibuix tècnic
● Fonaments del disseny
● Llenguatge audiovisual i multimèdia



Filosofia

Aquesta matèria té com a objectiu principal que els alumnes es 
comprenguin a si mateixos i comprenguin el seu món.

La part teòrica de l’assignatura serveix perquè els alumnes 
coneguin els grans interrogants, els conceptes i les teories que 
intenten donar resposta a les grans qüestions. La part pràctica 
permet adquirir habilitats com saber pensar, raonar i 
argumentar amb fonament i coherència i de forma autònoma



Música
L’objectiu d’aquesta assignatura és:

● Dotar els alumnes d’un vocabulari que els permeti analitzar, 
descriure i fer la crítica de qualsevol de les manifestacions 
artístiques musicals actuals.

● Comprendre el llenguatge musical com a mitjà d’expressió 
artística.

● Sensibilitzar els alumnes amb relació a qualsevol forma 
d’expressió musical i conscienciar-los del paper fonamental de la 
música en la història, en la cultura i en la societat. 



Alemany



TIC

L’objectiu d’aquesta assignatura és la de  
proveir l’alumne amb les habilitats 
necessàries per adaptar-se als canvis 
propis de les TIC, a fi que l’alumne 
adquireixi la facilitat necessària amb els 
mitjans informàtics actuals per 
incorporar-se amb plenes competències 
a la vida activa o per continuar estudis.



AMPLIACIÓ DE LA 
INFORMACIÓ DE 
LES MATÈRIES

WEB CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

https://intranet.caib.es/sites/curriculums/ca/eso/


LA MATRICULACIÓ 
D’OPTATIVES

LA MATRICULACIÓ D’OPTATIVES ES FARÀ 
MITJANÇANT UN FORMULARI, QUE SERÀ 
VINCULANT, I QUE ES TROBARÀ AL 
CLASSROOM DE TUTORIA.

POSTERIORMENT S’HAURÀ DE FER LA 
MATRICULACIÓ DE L’ALUMNAT, SEGONS 
EL CALENDARI MARCAT PER 
ESCOLARITZACIÓ.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

