
Palma, 25 de maig de 2018

Benvolgudes famílies,

Amb l'entrada de la nova llei LOMCE, els conseqüents Decrets 34/2015 i 29/2016 i les seves corresponents ordres del
20 de maig de 2015 i 23 de maig de 2016, els alumnes han de fer quart d'ESO per una de les dues opcions següents:

• ensenyaments acadèmics per a la iniciació al batxillerat

• ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional

Aquestes  opcions  no tenen caràcter vinculant, és a dir,  no condicionen estudis posteriors.  En el

nostres cas, per ser centre d'una línia, no tendrem els recursos per a poder oferir els dos itineraris i  hem de limitar
l'elecció de matèries segons la dotació de què disposarem (Decret 34/2015 apartat 4 de l'article 11). 

L'equip  docent,  tenint  en  compte  el  projecte  educatiu  i  considerant  les  característiques  dels  alumnes,  oferim
l'itinerari acadèmic amb una opció de caire científic i una altra de caire social i humanístic. Per tant, les matèries i

desdoblaments que cada alumne cursarà el curs que ve a quart d'ESO són:

• 9  matèries  comunes:  català,  castellà,  anglès,  geografia  i  història,  valors  ètics,  educació  física,  biologia  i
geologia, matemàtiques i tecnologies de la informació i la comunicació.

• 1 matèria comuna no avaluable: tutoria

• 1 matèria d'una de les opcions de la butlleta

Podeu  consultar  els  currículums  corresponents  a  weib.caib.es  >  Normativa  >  Currículum  de  les  IB  >  Educació
Secundària (LOMCE).

Per tal de fer una previsió us demanam que empleneu la butlleta adjunta.  El tutor informarà la classe del  resultat
obtingut. 

El tutor, l'orientador i jo mateixa estam a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu necessitar.

Atentament,

Clara Cabot

Cap d'estudis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✂

QUART DE SECUNDÀRIA CURS 2018-2019

Data:....................................

Nom de l'alumne/a:.............................................................................................................................................................

MATÈRIA D'OPCIÓ:

□ Llatí (recomanat per a posteriors estudis de carie social, lingüístic, humanístic o artístic)

□ Física i química  (recomanat per a posteriors estudis de caire científic, tecnològic o ciències de la salut)

(triau una de les dues opcions)

Vistiplau del pare, mare o tutor,

TORNAU LA BUTLLETA AL TUTOR EL DIA 31 DE MAIG  COM A MÀXIM


