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Editorial

       Canvis en el curs 2008-09
Al setembre iniciarem un nou curs amb novetats 
en el currículum de la ESO i també  en el del 
Batxillerat . 

Novetats a l' ESO 
Es continuarà aplicant  el Decret 143/2007, de 
26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments  de  l’Educació  Secundària 
Obligatòria. (DOGC núm. 4915).

Recordem  que  a  primer  i  tercer  d'ESO,  les 
novetats  curriculars  de  la  nova  llei  ja  s'han 
aplicat enguany i, per tant, els cursos de segon i 
quart són els que aplicaran la normativa de la 
LOE el curs 2008-09. 

Educació ètico-civica  (4t d'ESO) 

Matèria impartida pel professorat de Filosofia. 
Es realitzarà durant  tres hores en un trimestre.

Projecte de recerca( 4t d'ESO)

 El professorat que la imparteixi determinarà el 
tipus de recerca segons un treball elaborat a la 
Comissió pedagògica de l'  IES. Es procurarà fer 
una recerca basada sobre el mètode científic i 
el camp de treball serà sobre diferents aspectes 
dels adolescents de  la localitat : alimentació, 
oci, esport, lectures...etc. S'assignarà una nota 
específica a la matèria del projecte de recerca. 
Es  durà  a  terme  durant   tres  hores  en  un 
trimestre. 

Alternativa a la religió (4t d'ESO)

L'  objectiu  d'  aquesta  matèria  és  donar  als 
alumnes  de  4t  d'  ESO  una  visió  global  de  la 
cultura  occidental  a  través  de textos,  música, 
il.lustracions,  fotografies,  etc.  Es  portarà  a 
terme durant un trimestre. 

Itineraris a quart d'ESO

A part de fer les matèries comunes, en aquest 
curs,  l'alumne/a  podrà  escollir  un  itinerari, 
segons les seves aptituds, la franja 3 però serà 
oberta  i  es  triarà  com  els  actuals  crèdits 
variables. 

Modalitat F1 F2 F3

Ciències Biologia

Geologia

Física

Química

Tecnològic Tecnologia Física

Química

Humanístic

Social

Llatí Música

Visual i Plàstica

Cicles

Món laboral

Biologia

Geologia

Tecnologia

Visual i Plàstica

Informàtica

Francès

Música

El batxillerat LOE 

Comprèn dos cursos en tres modalitats:
✔ Arts (dues vies: Arts plàstiques, disseny i 

imatge i Arts escèniques, música i dansa)
✔ Ciències i tecnologia
✔ Humanitats i ciències socials
✔ S’han de cursar matèries comunes, de 

modalitat i optatives.
A l'IES Lliçà no s'impartirà el d'Arts. 

Estructura de 1r de Batxillerat 

Les matèries  comunes són : Llengua catalana i 
literatura,  Llengua  castellana  i  literatura, 
Llengua  estrangera,  Educació  física,  Filosofia  i 
ciutadania,  Ciències  pel  món  contemporani, 
Història  de  la  Filosofia,  Història  d'Espanya, 
Tutoria, Religió (voluntària) i Treball de recerca. 

Dins  la  modalitat  d'Humanitats  i  Ciències 
Socials el  centre  oferirà  tres  itineraris 
posssibles:  
Humanístic (Grec I, Llatí I, Literat. Castellana)
Social:(Economia, Economia i Org. d'Empreses I, 
Matemàtiques aplicades a les Ciènc. Socials I)
Mixt: (Economia, Llatí I, Matemàtiques aplicades 
a les Ciències Socials I)
Dins  la  modalitat  de Ciències  i  Tecnologia  el 
centre ofertarà 2 itineraris:
Científic:(Matemàtiques I, Química I i Biologia I)
Tecnològic: (Matemàtiques I, Tecnol. Industrial I 
i Física I)
Finalment, també hi haurà una  franja oberta a 
tothom on  es  podrà  escollir  entre:  Francès, 
Història  del  Món Contemporani,  Ciències  de la 
Terra i del Medi I, Psicologia i Sociologia, Religió 
i Dibuix.


