ORIENTACIÓ
ACADÈMICA

Orientació acadèmica
3r ESO - Curs 2016/17

Opcions en acabar 3r d’ESO
Aprova totes les assignatures

Promociona a 4t d’ESO

Suspèn 1 o 2 assignatures, (entre les de 1r i 2n)
que no siguin Llengua Castellana i Matemàtiques o Llengua Catalana i Matemàtiques

3r ESO
Repetició
Suspèn 3 o més assignatures (1r i 2n)

3r PMAR (?)
FPB (excepcional a 2n)

Què és el PMAR?
-

-

Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment destinat a:
- Alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge no atribuïbles a falta
d’estudi o d’esforç.
- Alumnat que ja ha repetit algun curs i que no està en condicions de
promocionar.
La finalitat és que pugui assolir els objectius de 1r, 2n i 3r d’ESO i pugui
accedir a un 4t ordinari.

Què és la FPB?
Formació Professional Bàsica, destinada a:
-

Alumnat que ha cursat 3r d’ESO (excepcional a 2n d’ESO)
Té entre 15 i 17 anys (excepcional amb més de 17 anys)
No obté el títol d’ESO (equivalent a efectes d’oposicions per a places
públiques i ocupacions laborals).

Finalitat: és que pugui assolir els objectius establerts per a la formació
professional de nivell 1, a més d’adquirir competències de l’aprenentatge
permanent. Fan meitat de l’horari de formació bàsica i l’altra meitat de
formació específica.
Durada: 2 cursos.
Titulació que s’obté: Títol professional bàsic. Dóna accés a CFGM.

Estructura de l’ESO en la LOMCE
Educació Secundària Obligatòria
1r d’ESO
2n d’ESO
3r d’ESO ord.

4t ESO ensenyaments acadèmics

FPB
3r de PMAR

4 d’ESO ensenyaments aplicats

Revàlida de 4t d’ESO: Títol de Graduat en ESO

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS GM

Estructura 4t ESO LOMCE
El 4t d’ESO s’estructura en dues opcions:
a)

b)

Opció 4t d’ESO acadèmic: Va enfocat a l’alumnat que té l’objectiu de
continuar estudis posteriors de tipus acadèmic, com el batxillerat, estudis
universitaris...
Opció 4t d’ESO aplicat: Va dirigit a l’alumnat que té l’objectiu de continuar
estudis de formació professional de grau mitjà i/o grau superior.

Assignatures comuns als 4ts d’ESO
Tant si s’opta per fer un 4t d’ESO acadèmic com un 4t d’ESO aplicat l’alumnat
tindrà les següents assignatures:
-

CATALÀ (3,5 hores setmanals)
CASTELLÀ (3,5 hores setmanals)
ANGLÈS (3 hores setmanals)
GEOGRAFIA-HISTÒRIA (3 hores setmanals)
EDUCACIÓ FÍSICA (2 hores setmanals)
VALORS ÈTICS O RELIGIÓ (1 hora setmanal)
TUTORIA (1 hora setmanal)

Assignatures específiques
Tant l’alumnat de l’opció acadèmica com el de l’opció aplicada ha de triar 1
assignatura específica, que tindrà una càrrega de 3 hores setmanals:
-

Una troncal no feta.
Cultura Científica.
Cultura Clàssica.
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.
Filosofia.
Música.
Alemany.
TIC.

Matemàtiques
Les Matemàtiques aplicades i les Matemàtiques acadèmiques tenen perfils
curriculars diferents, d’acord amb les finalitats a les que van dirigides cada
una de les opcions de 4t.
Tant d’un tipus com de l’altre la càrrega lectiva serà de 4 hores setmanals.

Matemàtiques aplicades o acadèmiques
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS ACADÈMICS (ESO)
Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció acadèmica d’iniciació al
batxillerat. Aquesta opció està adreçada als alumnes que tenen un interès
elevat per les matemàtiques en funció d’un futur professional en el qual
aquestes els seran necessàries; incideix més en els aspectes formatius i
tendeix a un grau més gran de precisió en el llenguatge simbòlic, en el rigor
del raonament i en les representacions formals.

Matemàtiques aplicades o acadèmiques
MATEMÀTIQUES ORIENTADES ALS ENSENYAMENTS APLICATS (ESO)
Aquestes matemàtiques s’insereixen dins l’opció d’ensenyaments aplicats per
a la iniciació a la formació professional. En aquesta opció, de caràcter més
terminal, els continguts de matemàtiques s’orienten cap a un
desenvolupament més pràctic i operacional dels coneixements bàsics de la
matèria i ofereixen així als alumnes que cursen aquesta opció la possibilitat
de resoldre problemes relatius tant a l’activitat quotidiana com a altres àmbits
del coneixement.
No s’ha d’obviar, d’altra banda, que, d’acord amb la legislació vigent, els
alumnes han d’assolir els objectius de l’etapa i adquirir el nivell competencial
corresponent tant per una opció com per l’altra.

Troncals del 4t d’ESO acadèmic
S’han de triar 2 de les següents assignatures troncals:
-

BIOLOGIA I GEOLOGIA (3 hores setmanals)
FÍSICA I QUÍMICA (3 hores setmanals)
LLATÍ (3 hores setmanals)
ECONOMIA (3 hores setmanals)

Troncals del 4t d’ESO aplicat
S’han de triar 2 de les següents assignatures troncals:
-

CIÈNCIES APLICADES (3 hores setmanals)
TECNOLOGIA (3 hores setmanals)
INICIACIÓ A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL (3 hores
setmanals)

CFGM a Menorca
Activitats fisicoesportives en el medi natural (**) - Cap de Llevant
Gestió administrativa - Pasqual Calbó i MªAngels Cardona
Producció agropecuària - Pasqual Calbó
Jardineria i floristeria - Pasqual Calbó
Activitats comercials - Miquel Guardia
Instal·lacions elèctriques i automàtiques - Pasqual Calbó
Mecanització - Pasqual Calbó
Cuina i gastronomia - Mª Angels Cardona

CFGM a Menorca
Serveis en restauració - Mª Angels Cardona
Perruqueria i cosmètica capil·lar - Cap de Llevant
Sistemes microinformàtics i xarxes - Biel Martí i Joan Ramis i Ramis
Manteniment electromecànic- J M. Quadrado
Cures auxiliars d’infermeria - Cap de Llevant
Atenció a persones en situació de dependència - Cap de llevant
Electromecànica de vehicles automòbils - M. Angels Cardona

BATXILLERAT
El Batxillerat, que té una durada de 2 cursos, dóna accés directe a Cicles
Formatius de Grau Superior i, mitjançant prova, a Estudis Universitaris.
La LOMCE contempla 3 modalitats de batxillerat:
-

Ciències, amb les opcions de Ciències de la Salut i Tecnologia.
Humanitats i Ciències Socials, amb les opcions d’Humanitats i de Ciències
Socials.
Arts, amb les opcions d’Arts Plàstiques i Arts Escèniques (?).

Batxillerat: sortides segons modalitat
A nivell general, cada modalitat i opció de batxillerat facilita l’accés i la
continuïtat en determinats estudis:
Ciències de la salut: Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia, Química,
Psicologia, Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Biologia, Ciències
Biomèdiques, Matemàtiques, Estadística…
Ciències i Enginyeria: Arquitectura, Física, totes les enginyeries (Industrial,
Naval, Civil, Aeronàutica, Informàtica, Matemàtiques, Estadística…)

Batxillerat: sortides segons modalitat (2)
Humanitats i Ciències Socials.
Opció d’Humanitats: totes les lingüístiques i filologies (Català, Castellà, Anglès,
Alemany, Clàssiques, Orientals, Àrab, Rus…), Traducció i Interpretació,
periodisme…
Opció de Ciències Socials: Història, Història de l’Art, Filosofia, Magisteri,
Pedagogia, Economia, ADE, Ciències Empresarials, Dret, Comerç i Màrqueting,
Relacions Internacionals, Geografia, Ciències Polítiques...

Batxillerat: sortides segons modalitat (3)
Modalitat d’Arts.
Opció d’Arts Plàstiques: Belles Arts, Història de l’Art, Restauració, Arqueologia,
Disseny Gràfic...
Opció d’Arts Escèniques (no està clar que quedi com a opció): Estudis
musicals, Art dramàtic, Imatge i so...

