ESCOLA

MATA DE JONC
Palma, 25 de maig de 2015
Benvolguts pares i benvolgudes mares,
Us passam la informació relativa a les optatives per a 4t d'ESO per al proper curs 20152016.
Les matèries comunes seran les següents: Geografia i Història, Ètica, Educació Física, Català, Castellà, Anglès, Tutoria, Estudi,
Biologia i Geologia, Matemàtiques* i Informàtica.
Les optatives són Plàstica, Física i Química, Llatí, Música, Francès i Tecnologia. D'entre aquestes, cada alumne n'ha de fer una i es
faran les dues més votades amb desdoblament de grup. Si un alumne tria una matèria que no resulta elegida, aleshores haurà
d'apuntarse a una de les dues majoritàries.
Us recordam que l'optativa de 4t d'ESO no vincula obligatòriament cap a uns estudis posteriors, tant si son de Formació
Professional, Batxillerat o altres opcions. Tot i així, us volem indicar que tengueu en compte que cada optativa es relaciona amb les
distintes modalitats de Batxillerat de la forma següent:
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Química
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*Les matemàtiques seran unes o unes altres en funció de l'optativa triada.
Per altra banda, hem organitzat sessions de tutoria i orientació per tal de poder fer una bona elecció. Aquells alumnes que
necessitin orientació individualitzada poden demanar ajuda a la tutora o a l'orientador..
Trobareu els currículums oficials a http://weib.caib.es a l'apartat Normativa > Currículum de les Illes Balears > Consulta > Educació
Secundària Obligatòria  LOE
En tot cas, estam a la vostra disposició per a qualsevol pregunta que tengueu.
Atentament,
Magdalena Estelrich
Cap d'estudis

✂
OPTATIVA 4t ESO CURS 20152016

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

□ Física i Química

□ Tecnologia

□ Llatí

□ Francès

□ Música

(triaune una)
Vistiplau del pare, mare o tutor,

TENIU FINS DIA 1 DE JUNY PER TORNAR LA BUTLLETA A LA TUTORA

□ Plàstica

