
 

Quina oferta d’optatives específiques de 4t fem a l’institut Montsoriu? 

Llatí 

Objectius generals de l'assignatura  

La matèria de llatí de l’educació secundària obligatòria té com a objectius conèixer i 
aprendre les bases del funcionament de la llengua llatina, així com la seva importància 
pel desenvolupament de gran majoria de llengües europees. Fer una passejada per la 
història i la civilització de Roma, així com conèixer l’herència clàssica i valorar tot el 
patrimoni artístic i cultural.  

Continguts  

Els continguts que es treballaran en l’assignatura de llatí son els següents: morfosintaxi 
de la llengua llatina, sempre comparant-la amb les diferents llengües que els alumnes 
estudien, facilitant així tant la comprensió del llatí com a l’inversa. Quant a la cultura i 
civilització, es treballaran les principals etapes de la història de Roma, els seus 
principals protagonistes, etc. Es parlarà dels principals gèneres literaris i autors més 
rellevants, així com dels aspectes de la vida quotidiana, urbanisme, espectacles, religió, 
mitologia... Tot això sempre, és clar, fent referències al món grec, tant important pel 
desenvolupament de la cultura romana i l’actual.  

Francès 

Aquesta optativa específica té com a objectiu primordial perfeccionar els 
coneixements adquirits, fins ara, de la llengua francesa de manera que al finalitzar 
l’ESO l’alumne sigui capaç de presentar-se als exàmens de l’ Alliance Française per tal 
d’obtenir el nivell DELF (Diplôme d’études en langue française), o bé de l’EOI (Escola 
oficial d’idiomes) per tal de continuar els seus estudis en llengua francesa.  

- Participació en converses, simulacions i debats, pautats i preparats.  

- Comunicació a través de correspondència amb persones que parlen la llengua 
estrangera a través de correu postal, correu electrònic i entorns virtuals de 
comunicació.  

- Comprensió global i específica de textos orals, escrits o audiovisuals d’interès 
general i personal.  

- Recerques a Internet en la llengua estrangera que s’està aprenent.  

- Producció de textos orals, explicant breument les seves opinions, i tot tenint 
cura de la pronúncia i entonació adequades a la situació.  

- Producció de textos escrits o audiovisuals amb ús del registre apropiat a 
l’interlocutor a qui van dirigits. 

Música 

La matèria de música a 4t d’ESO, segons la normativa vigent, està enfocada en una 
dimensió més social, això vol dir que l’alumne ha d’adquirir coneixements de la música 
en el context social tot relacionant-ho amb la literatura, la pintura, l’arquitectura i la 
dansa. 



 

El temari que tot seguit podreu observar s’ha de treballar de manera pràctica partint 
de la vessant musical. Per tant, es tracta d’escoltar i visualitzar les diferents creacions 
artístiques. En el cas de les arts dinàmiques es comparen  interpretacions d’una 
mateixa obra i s’aprèn a escoltar, valorar i comprendre, en la mateixa línia que ja vau 
iniciar a 1r. En el cas de les arts estàtiques s’aprèn a observar, valorar i saber-ne treure 
les característiques que les determinen, la influència que han tingut i el paral·lelisme 
que hi ha entre les diferents arts. Aprendreu que les influències i els trets generals 
solen ser els mateixos en totes les arts, però vistos des d’una vessant diferent.   

Cal dir que la matèria de Música està orientada i, és important per a tots aquells 
alumnes que vulguin dirigir-se cap un Batxillerat d’Humanitats / Ciències Socials, o un 
Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa. 

TEMARI: 

1r tema. Les primeres manifestacions artístiques. 

- Cultura egípcia: La magnitud dels temples. El cant, força creadora de l’univers. 

- Cultura grega: proporcions, equilibri i simetria en l’arquitectura i la música. 
Teatre, música i dansa. 

- Roma: època de guerrers, grans conquistes i la pèrdua del valor musical. 

2n tema. Gregorià a l’època carolíngia. La monodia.  

- Romànic i l’inici de la polifonia / els castells feudals, la literatura i la música 
trobadoresca. 

- Gòtic: el creixement polifònic en concordança amb les grans catedrals. 

3r tema. Renaixement: l’humanisme.  

- Grans descobriments, invencions, conquistes, cànons artístics. L’època d’Or de 
la polifonia vocal. 

4t tema. Barroc:   

- La fusió de totes les arts: l’òpera. El teatre barroc i la música.  

- Naixement de l’orquestra. 

5è tema. Classicisme, L’esclat de la música instrumental.  

- L’harmonia en les formes musicals, escultòriques i arquitectòniques. 

6è tema. Romanticisme i la recerca de la llibertat.  

- La música, la més important de les arts.  

- El  Lied i l’òpera, la fusió entre música i literatura. 

7è tema. Nacionalisme i l’expressió dels sentiments patriòtics. 

8è tema. L’Impressionisme musical i pictòric. 

9è tema. Expressionisme-Dodecafonisme: la ruptura de la tonalitat.  

- Música i pintura. 

- Iannis Xenakis: Música i Arquitectura. 



 

- El minimalisme, Philip Glass polifacètic: música, escriptura, arts estàtiques i 
altres activitats.   

10è tema. La indústria de la música: a la recerca de l’espectacle visual i auditiu.  

- La música antiga, un nou enfoc en l’actualitat. 

 

Educació visual i plàstica I 

L’assignatura d’Educació Visual i Plàstica té com a prioritat afavorir el 
desenvolupament de les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumne/a 
i dotar-lo de les eines que li permetran accedir i transformar la informació visual en 
coneixement. Es fomentarà l’aptitud creativa dels estudiants, la capacitat d’observació, 
l’esperit emprenedor, la confiança en un mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i, 
la capacitat per aprendre a aprendre, a planificar i a prendre decisions.  

El temari de la matèria comprèn una part teòrica però, sobretot, una part de treball 
pràctic realitzat pels alumnes que potencia la utilització tant dels mitjans artístiques 
tradicionals com dels mitjans informàtics (aula projecte ArTic). Es treballen diferents 
àrees de les disciplines artístiques, així com de la comunicació audiovisual:  

Dibuix/Pintura/Escultura 

- Tècnica i aplicació dels mitjans artístics tradicionals  

- Anàlisi d’obres artístiques  

- Treball sobre un autor/a en particular 

- Muntatge d’una exposició sobre el treball realitzat 

Fotografia  

- Realització i tècnica  

- Lectura i interpretació d’imatges (fotoperiodisme i fotografia artística)  

- Tractament informàtic de la imatge digital  

Disseny gràfic  

- S’estudia el disseny gràfic com a instrument de comunicació, de transmissió i 
d’expressió d’idees 

- Aplicació dels dissenys bidimensionals i tridimensionals realitzats amb 
programes informàtics 

Cinema  

- Estudi del llenguatge cinematogràfic 

- Anàlisi crítica de seqüències de pel·lícules i curts 

- Treball sobre una pel·lícula 

Vídeo  

- Filmació i muntatge digital 



 

- Ampliació del llenguatge cinematogràfic (guió, banda sonora, efectes especials, 
etc)  

- Realització d’un curt per part dels alumnes  

Educació visual i plàstica II 

L’assignatura d’Educació Visual II va adreçada a aquells alumnes que vulguin aprendre 
a mirar les obres d’art. Es tracta de saber perquè i com es desenvolupa el procés 
creatiu. Estudiarem les condicions socials que van fer possible la realització d’una obra 
artística, però també els materials i tècniques que van utilitzar els artistes. Al mateix 
temps, buscarem tots els significats i símbols amagats que, sovint, hi ha en les grans 
obres.  

L’assignatura té, també, una part pràctica en la que farem treballs de lliure 
interpretació de les obres que hem estudiat, desenvolupant la pròpia creativitat. En 
aquesta part, s’intentarà entendre tot el procés portat a terme per l’artista en la 
realització de l’obra.  

Aquests són els temes que tractarem:  

- Unitat 1. Sobre l’art i els artistes  

- Unitat 2. els orígens  

- Unitat 3. Egipte. art per a l’eternitat.  

- Unitat 4. Grècia. buscant la bellesa ideal  

- Unitat 5. Roma: conqueridors del món  

- Unitat 6. Orient: les ciutats perdudes.  

- Unitat 7. Romànic. catedrals i monestirs  

- Unitat 8. Gòtic. el triomf de l’espai i la llum  

- Unitat 9. Renaixement. una mirada als orígens  

- Unitat 10. Barroc. visió i visions.  

- Unitat 11. Goya. el somni de la raó  

- Unitat 12. Gaudí. síntesi de les arts  

- Unitat 13. Les avantguardes i art contemporani. revolució permanent  

Informàtica 

La Informàtica de 4t és ara mateix la única matèria que garanteix l’assoliment de la 
 competència digital amb excel·lència. Mobile World Capital Barcelona i GSMA han 
 desenvolupat mEducation com a centre de competència des del que es potencia la 
transformació “mobile” a l’àmbit educatiu, tant pel que fa referència a la introducció 
de dispositius i solucions mòbils a les aules com a l’impuls de l’esperit emprenedor de 
l’alumnat. A Catalunya, des del curs 2013-2014 mEducatuion juntament amb l’Àrea TIC 
del departament d’Ensenyament treballa en el desenvolupament de mschools, un 
programa educatiu pioner destinat a que els alumnes de secundària treballin a l’aula 
amb tecnologia mòbil a través de la creació i ús de solucions mòbils.  



 

El món avança, i el que mal anomenem “noves tecnologies”, són ara ja una realitat 
 que va obrint una fractura social i laboral entre aquells que les dominen i els que no, 
d’una importància comparable a saber llegir.  

Aquest curs es desenvolupa seguint el moodle que trobareu  sota l’enllaç 
https://agora.xtec.cat/iesmontsoriu/moodle, i us ensenya a desenvolupar les vostres 
idees exactament de la mateixa manera que es fa al món professional, ensenyant-vos a 
analitzar el mercat, a fer recerca avançada, a depurarar i desenvolupar idees, a aplicar 
tècniques de treball cooperatiu i tot allò referent a la publicació i difusió d’idees i 
productes, utilitzant programari específic per a cada tasca, tot fent girar el curs entorn 
a  la creació d’una app per telèfon mòbil.  

Índex de continguts: 

- Web 2.0 i Web 3.0 

- Les eines de Google com a mitjà de comunicació en el treball cooperatiu 

- Xarxes 

- Blogs:  com a eina de seguiment del treball 

- Connexió entre dispositius Bluetooth i Wifi 

- Ús d’internet: bons usos, seguretat i propietat intel·lectual i drets d’autoria  

- Ens organitzem, comencençem el projecte: Analitzareu apps i descobrireu les 
habilitats personals i les potencialitats del grup de treball per desenvolupar el 
vostre projecte de creació d’una app 

- Sites: Anàlisi de webs i creació del web de la vostra empresa 

- Tractament d’imatges: Creareu el logotip de la vostra empresa 

- Què volem solucionar? Treballareu amb eines informàtiques que us ajudaràn a 
fer recerques a la xarxa del que existeix i altres eines que us ajudaran a depurar 
les vostres idees per a fer-les interessants i viables, aproximant-vos a la solució 

- Primer contacte amb App Inventor: us iniciareu a la programació d’apps de 
telefonia mòbil 

- Preparació del contacte amb l’expert: Preparareu documentació per enviar a 
un expert en desenvolupament (màrketing, RRHH, programador, 
desenvolupador, co-creador…) 

- Tractament d’àudio: Aprendreu el que necessiteu per a fer una falca 
radiofònica de presentació de la vostra app 

- Triem la idea definitiva. Dissenyem  la solució: A partir de la videoconferència 
amb l’expert  i eines informàtiques específiques estareu en disposició de saber 
quina és i perquè la millor de les vostres idees. Començareu a crear els mapes 
conceptuals de la vostra aplicació.  

- Vídeo: el guionatge: fareu l’storyboard del vostre vídeo promocional 

- El vídeo promocional: analitzareu anuncis promocionals i la legislació vigent 

- Vídeo, tractament i edició: gravareu i editareu el vostre anunci promocional  

https://agora.xtec.cat/iesmontsoriu/moodle/login/index.php


 

- Comercialitzem la nostra app. Segona visita de l’expert: Aprendreu a 
comercialitzar el vostre producte utilitzant eines informàtiques de producció  

- Disseny de l’app: realitzareu el prototip de la vostra app 

- Presentació final: aprendreu com s’ha de presentar el vostre treball en públic 

- Avaluació del grup 

- Avaluació del curs  

Amb tot el treball fet durant el curs, teniu la opció de presentar les vostres aplicacions 
al Global Mobile Awards que se celebra al Mobile World Congress de Barcelona. 

Tecnologia 

La matèria específica de Tecnologia I de 4t ESO s’ha dissenyat especialment per ser el 
pilar inel·ludible dels vostres coneixements si sou alumnes que voleu fer una 
enginyeria o un cicle formatiu de grau superior, un cop acabat el batxillerat tecnològic. 
Per tant, es prepara l’alumnat per a afrontar la tecnologia industrial de batxillerat, 
afegint un contingut pràctic i estimulant, tot redescobrint capacitats intel·lectuals com 
la lògica i la intel·ligència abstracta.  

Com a variant, la Tecnologia II de 4t que s’ofereix per a grups adaptats s’encamina més 
als cicles formatius de grau mitjà i la solem anomenar Pre-FP. Tot que i utilitza les 
mateixes eines i recursos que la matèria específica, té uns objectius d’utilitat més 
immediata, resultant ser, encara que no ho sembli d’entrada, una matèria força 
diferent.  

Tant Tecnologia I com Tecnologia II, són matèries  en les que es treballa de forma 
força diferent  a la dels cursos anteriors, fomentant l’aprenentatge més que 
l’ensenyament. Mostra les qüestions més modernes i menys intuïtives de la tècnica, de 
gran aplicació i cada vegada més útil per a desenvolupar-se tècnica i socialment, o bé 
per fer coixí pels coneixements necessaris per a superar en un futur, un grau en 
enginyeria o un CFGS de l’àmbit tecnològic.  

Es tracta d’aprendre els principis bàsics de l’electrònica analògica i digital, el control 
per ordinador i la comunicació entre diferents dispositius, acabant el curs programant 
robots en llenguatge “Bàsic”. Per a portar-ho a terme, durant bona part del curs 
s’utilitza, entre altres, la placa electrònica Imagina, basada en el microxip Picaxe, que 
permet desenvolupar infinitat de projectes didàctics i reals, a partir d’indicadors 
lluminosos i acústics i control de motors i servo-motors, que poden actuar en funció de 
la captació per pulsació mecànica, llum infraroja, fibra òptica, llum d’espectre visible, 
ultrasons, “bluetooth”, wifi ... utilitzant software que es comunica pel port sèrie d’un 
ordinador.  
La part teòrica de la matèria és  clara i directa en conceptes, alhora que molt pràctica. 
Es munta des d’un robot seguidor, a un robot hominoide programable que us obrirà la 
porta a mil aplicacions que de ben segur voldreu desenvolupar. 

Biologia i Geologia 

El contingut de Biologia que es planteja se centra en la introducció de tres teories-clau 
: la teoria cel·lular, la teoria cromosòmica de l’herència i la teoria de l’evolució.  



 

S’intenta assolir uns continguts bàsics de genètica per arribar a resoldre problemes 
senzills relacionats amb l’herència. Així mateix, es pretén identificar proves de 
l’evolució per arribar a explicar aquest concepte; s’acaba el bloc amb l’anàlisi de la 
diversitat en la història dels éssers vius i la identificació de les principals etapes en el 
procés evolutiu dels homínids.  

La Geologia s’aborda a partir de l’estudi de la història de la Terra i dels seus canvis. Es 
tracta de conèixer una sèrie de principis que permeten reconstruir la història del 
planeta, identificar alguns fòssils característics i, amb la base de la tectònica de 
plaques, interpretar l’evolució dels continents i oceans.  

Finalment s’estudien les transformacions en els ecosistemes, s’introdueix el concepte 
de la Terra com un sistema que s’autoregula i s’analitzen les conseqüències d’algunes 
activitats humanes en la salut del planeta. Es preveu la realització d’un treball pràctic 
que permeti aprofundir en el coneixement d’un ecosistema concret. Aquesta optativa 
és molt recomanable per l’alumnat que vulgui triar Biologia o Ciències de la Terra de 
batxillerat.  

Física i Química  

L’assignatura, com el seu nom indica està dividida en dos parts: la física i la química; 
cadascuna de les quals ens ocuparà la meitat del curs. 

La física és la branca de la ciència que estudia les lleis fonamentals de la naturalesa i 
com a tal la podem considerar com una matèria molt recomanable per a qui vulgui 
dirigir els seus estudis cap a una enginyeria o carrera científica, ja que és una 
assignatura recurrent en tots aquest casos. Els seus eixos principals són: 

- Cinemàtica: Estudi dels diferents tipus de moviments i les equacions que el 
regeixen, amb especial atenció al moviment rectilini uniforme i accelerat.  

- Dinàmica: Estudi de les forces i les lleis de Newton. Hidrostàtica. Estudi de la 
pressió i les seves unitats.  

- Energia, treball i calor.  

- Electricitat i magnetisme, i la relació entre ambdues (electromagnetisme).  

- Ones, llum, so i radiacions 

La química pretén proporcionar a l’alumnat una base química sòlida, que li permeti de 
fer de lligam amb les idees bàsiques d’altres matèries de modalitat, com ara la Física, la 
Biologia, la Geologia, les Ciències de la Terra i del medi ambient i la Tecnologia. La 
química és una matèria imprescindible per als estudiants en l’àmbit de les ciències i 
tecnologia, però també és una ciència present en molts dels àmbits de la societat: 
estudia les substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que 
les transformen. Aquest curs ens centrarem en els següents aspectes: 

- Les substàncies, les mescles i els mètodes de separació.  

- Estudi de la taula periòdica, dels elements que en formen part i dels compostos 
que se’n poden formular, així com del tipus d¡enllaç que els uneix.  

- Model d’àtom i la seva evolució des de l’antiguitat fins als nostres dies  

- Els canvis químics i la classificació de les principals reaccions químiques. 


