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L’ Educació Secundària Obligatòria (ESO)
L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos, que abasten
des dels dotze als setze anys (fins al divuit si hi ha repeticions). És la
continuació de l'Educació Primària i l'última de les etapes d'educació
obligatòria.
S’organitza en matèries i compren dos cicles:
1r cicle: 1r, 2n i 3r
2n cicle 4rt
a) Opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació del
Batxillerat
b) Opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació
Professional.

Organització de Primer Curs
MATÈRIES OBLIGATÒRIES

-

Llengua Castellana i Literatura
Llengua Catalana i Literatura
1ª llengua estrangera (Anglès)
Geografia i Història
Biologia i Geologia
Matemàtiques
Educació Física
Educació plàstica i visual I
Música I
Religió/ Valors Ètics
Tutoria
Tallers

3h
3h
3h
3h
3h
3h
2h
3h
3h
1h
1h
2h
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Organització del Segon Curs
MATÈRIES OBLIGATÒRIES

-

Llengua Castellana i
Literatura
4h
Llengua Catalana i
Literatura
4h
1ª llengua estrangera
(Anglès)
3h
Geografia i Història
3h
Física i Química
3h
Matemàtiques
4h
Educació Física
2h
Tecnologia
3h
Matèria específica
2h
Religió/ Valors Ètics 1 h
Tutoria
1h

MATÈRIES ESPECÍFIQUES A TRIAR

-

Música II
Educació plàstica i visual II
Segona llengua estrangera
(francès o alemany)

Organització del Tercer Curs
MATÈRIES OBLIGATÒRIES

-

-

Llengua Castellana i
Literatura
3h
Llengua Catalana i
Literatura
3h
1ª llengua estrangera
3h
Geografia i Història
3h
Biologia i Geologia
3h
Física i química
3h
Tecnologia II
2h
Matemàtiques *:
4h
- Orientades als
ensenyaments acadèmics
- Orientades als
ensenyaments aplicats
Educació Física
2h
Religió/ Valors Ètics
1h
Tutoria
1h
Assignatura específica 2h

MATÈRIES A TRIAR

S’han de triar 1 entre:
- Música II**
- Ed. Plàstica i Visual II **
- Segona llengua estrangera
(francès o alemany)
- Iniciació a l’activitat
emprenedora i empresarial
- Cultura Clàssica

**Sempre i quan no les hagin
cursat a 2n d’ESO

*La diferència entre matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i les orientades als ensenyaments aplicats és

mínima (un sol tema), per la qual cosa, sigui quina sigui l’elecció feta, tot l’alumnat estudiarà les mateixes
matemàtiques. De fet, probablement, en el mateix grup haurà alumnat que ha triat qualsevol de les dues opcions.
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Organització de Quart Curs
Hi ha dues opcions:
a/ 4t ESO Ensenyaments aplicats. Encaminats a la Formació Professional
MATÈRIES TRONCALS

TRONCALS D’OPCIÓ

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

3h cadascuna

3h

Llengua Castellana i Literatura 3,5h Se n’han de triar 2
Llengua Catalana i Literatura 3,5 h entre:
Primera llengua estrangera
3h
- Geografia i Història
3h - Ciències aplicades a
- Matemàtiques diferenciades:
4h l’activitat professional
a) Matemàtiques
- Tecnologia
orientades a
- Iniciació a l’activitat
emprenedora i
ensenyaments aplicats
- Educació Física
2h empresarial
- Religió/ Valors Ètics
1h
- Tutoria
1h
-

- S’ha de triar 1 entre:
- Una matèria no cursada del

bloc d’assignatures troncals de
qualsevol ensenyament
- Música
- Ed. Plàstica i Visual
- Arts escèniques i dansa
- Tecnologies de la informació i
la comunicació
- Segona llengua estrangera
(francès o alemany)
- Filosofia
- Cultura Clàssica
- Cultura científica
- Filosofia

b/ 4t ESO ensenyaments acadèmics. Encaminats al Batxillerat

MATÈRIES TRONCALS

TRONCALS D’OPCIÓ

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

3h cadascuna

3h

Llengua Castellana i Literatura 3,5h Se n’han de triar 2
Llengua Catalana i Literatura 3.5h entre:
Primera llengua estrangera
3h
Geografia i Història
3h - Física i Química
Matemàtiques diferenciades:
4h - Biologia i geologia
b) Matemàtiques
- Llatí
orientades a
- Economia
ensenyaments
acadèmics
- Educació Física
2h
- Religió/ Valors Ètics
1h
- Tutoria
1h
-

- S’ha de triar 1 entre:
- Una matèria no cursada del

bloc d’assignatures troncals de
qualsevol ensenyament
- Música
- Ed. Plàstica i Visual
- Arts escèniques i dansa
- Tecnologies de la informació i
la comunicació
- Segona llengua estrangera
(francès o alemany)
- Filosofia
- Cultura Clàssica
- Cultura científica
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LA PROMOCIÓ A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Un alumne o alumna pot promocionar (passar al curs següent) quan:
Ha aprovat totes les assignatures.
Té una o dos assignatures suspeses (les pendents de cursos anteriors
s’acumulen).
Un alumne o alumna que després de les proves extraordinàries de setembre
tingui tres o més assignatures suspeses o hagi suspès una de les llengües
(castellana o catalana) i matemàtiques, ha de repetir tot el curs. Molt
excepcionalment es pot proposar que promocioni alumnat amb tres
suspeses, però només en casos especials i seguint les normes marcades per
la Conselleria.
S’ha de tenir en compte:
- Cada un dels cursos de l’ESO només es pot repetir una sola vegada.
- Les assignatures no aprovades de cursos anteriors es sumen a les
suspeses. Un alumne o alumna de segon, per exemple, que ha
suspès dos assignatures i també en té una de primer suspesa, no
pot
passar
de
curs, ha de repetir perquè en total té tres assignatures suspeses.
- Si un alumne o alumna passa al curs següent amb alguna assignatura
suspesa, ha de recuperar-la. Si no la recupera se li acumularia a
les suspeses.
- En finalitzar 4t curs, l’alumnat que hagi obtingut avaluació positiva
en totes les matèries o bé negativa en un màxim de dues
matèries sempre i quan no siguin simultàniament llengua catalana
i literatura o llengua castellana i literatura i matemàtiques i si
2/3 de l’equip educatiu n’està d’acord, obtindran el títol de
graduat en educació secundària obligatòria.
-

FPB (FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA)
Els cicles de Formació Professional Bàsica formen part de la formació
professional del sistema educatiu i s’adrecen a alumnat que no ha
finalitzat l’ESO i desitgen una formació adreçada a incorporar-se al
món laboral. La FPB permet obtenir un títol professional bàsic de nivell 1
en el Catàleg Nacional de Qualificacions.
Durada: 2.000 hores (dos cursos acadèmics) Què
s’estudia?:Assignatures professionals relacionades amb el
perfil del cicle que s’hagi triat.
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Assignatures comuns agrupades en àmbits: Comunicació i
societat: llengua castellana, llengua catalana, anglès i ciències
socials.
Ciències aplicades: matemàtiques i ciències.
Formació en centres de treball: pràctiques en centres de treball
Qui pot accedir a la FPB? Poden accedir a aquests estudis l’alumnat que
compleixi simultàniament els tres requisits següents:
- Tenir 15 anys complits o els compleixin abans d’acabar el mes de
desembre i no superar els 17.
- Haver cursat 3r d’ESO o, excepcionalment, haver cursat 2n.
- Haver set proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals
per a la incorporació a un cicle d’FPB.
Què es pot fer en acabar la FPB?.
a) Passar a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
b) Accedir al mercat laboral
Quins cicles d’FPB es poden estudiar a Eivissa?:
A continuació podeu veure l’oferta formativa pel curs 2020/2021
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OFERTA FPB A EIVISSA I FORMENTERA DEL CURS 2020/2021
CENTRE

IES Isidor Macabich

IES Sa Blancadona
IES Sa Colomina

MODALITAT FPB
- HOT11. Cuina i Restauració
(matí o tarda)
- TMV 11 . Manteniment de vehicles
vehicles (tarda)
- COM11. Serveis Comercials
(mati)
- IFC 11. Informàtica i
Comunicació (matí)

IES Sta Maria

- IFC 11 . Informàtica i
Comunicació (matí)

IES Sant Agustí

- IFC 11 . Informàtica i
Comunicació (matí)

IES Algarb

- AGA 11. Agrojardineria i
composicions florals (matí)

IES Sa Serra

- HOT 11. Cuina i Restauració
(matí)

IES Quartó de Portmany

IES Balàfia

IES Xarc

IESIES
Marc
Ferrer
Xarc

- IMP 11 . Perruqueria i Estètica
(matí)
- ADG11 . Serveis Administratius
(matí)
- HOT 11. Cuina i Restauració
(matí)
- ADG 11. Serveis Administratius
(tarda)
- ELE11 . Electricitat i
Electrònica (tarda)
- HOT 11. Cuina i Restauració
(matí)

Si teniu dubtes o voleu més informació no dubteu en consultar al vostre
tutor o tutora o dirigir-vos al Departament d’Orientació.
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