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FULL DE MATRICULA DE MATÈRIES OPTATIVES PER A 4T D’ ESO 

 
Cognoms _______________________________________ Nom ____________________ 
 
Un cop fet el recompte i anàlisis de sol·licituds de la previsió de matèries optatives de 4t 
d’ESO, realitzar al llarg del curs 10-11 aquesta és l’oferta definitiva del centre . 
 
Caldria que et definissis  per una d’aquestes famílies: 
A) Humanítats : En aquest apartat s’engloba el batxillerat i els cicles formatius d’humanitats, ciències 
socials, psicopedagògic, empresarial,  literari, comercial, administratiu, etc... 
B) Científic (*Científico-tecnològic) : En aquest apartat s’engloba el batxillerat i cicles formatius 
científics, sanitaris, cicles relacionats amb la natura, etc... 
C) Artístic i Professional: En aquest apartat s’engloba batxillerats i cicles formatius artístics, 
relacionats amb la seguretat, oficis mecànico-manuals , les explotacions agràries, etc... 
 
*Atenció: els alumnes que vulgueu triar l’àmbit  Científico-tecnològic  que engloba batxillerats i cicles 
formatius científics, tecnològics, etc...heu de triar l’opció B) i la tecnologia com a tercera optativa 
 

A) LLATÍ INFORMÀTICA 

B) FÍSICA I QUÍMICA BIOLOGIA 
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C) TECNOLOGIA VISUAL I PLÀSTICA 

INFORMÀTICA 

*TECNOLOGIA 

MÚSICA 

 
Per tant, heu de triar una  de les tres famílies posant una creu (A, B o C) i només una de les opcions 
de la família escollida (numera-les per ordre de preferència) 
 

���� A) Humanitats 
 

���� B) Científic 
(Científico-Tecnològic) 

���� C) Artístic i Professional 
 

� Tecnologia � Tecnologia � Informàtica 

� Música � Informàtica � Música 

 � Música  

 
Cal tenir en compte que aquest selecció és la definitiva per l’assignació del curs 2010/11 
El repartiment d’alumnes a la 3a matèria optativa es farà per estricte ordre de matrícula. 
 
 
Cambrils, ______ de_______________ de 20010 
 
 
Signatura de l’alumne  Signatura del pare/mare/tutor/a legal 


