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OPTATIVES 4t ESO 
 
El curs 2018-19 els alumnes de 4t d’ESO tenen 10 sessions lectives d’optatives distribuides 
de la manera següent: 
 

- 2 matèries d’itinerari de 3 sessions cadascuna. 
- 2 matèries optatives de 2 sessions cadascuna.  

 
Els itineraris són els següents 
 
ITINERARI MATÈRIES D’ITINERARI 
1.CIENTÍFIC Biologia Física i Química 

2.CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 
Física i 
Química Tecnologia 

3.TECNOLÒGIC Tecnologia Dibuix Tècnic 

4.HUMANÍSTIC-ARTÍSTIC 
Visual i 
Plàstica Història de l'art 

5.HUMANÍSTIC Francès 
Literatura 
Universal 

6.REFORÇ 
Reforç  de 
ciències 

Reforç de 
llengües 

 
Les matèries optatives són les següents: 
 
MATÈRIA OPTATIVA  1 MATÈRIA OPTATIVA 2 
Francès Francès 
Filosofia Introducció sociologia 
Història i cinema Cultura Clàssica 
Introducció a la psicologia Educació Física 
Música Anglès reforç 
 
 
 
Cada alumne ha de triar un itinerari i dos matèries optatives.  
Totes les matèries són anuals i no es farà cap canvi d’itinerari i matèries optatives durant el 
curs.  
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A continuació teniu la descripció de les matèries optatives de 4t d’ESO: 
 
 
 
ITINERARIS 
 

CIENTÍFIC 

BIOLOGIA Professora: Iolanda Losa 

Adreçada als alumnes que els agradi la Biologia i la Geologia i vulguin saber més.               
S'organitza bàsicament en 3 blocs: 
- L'ADN, la genètica i l'enginyeria genètica. 
- L'origen i evolució de la vida a la Terra. Els ecosistemes i el seu impacte. 
- Història de la Terra i canvis en el seu relleu (com s'originen les muntanyes, els                
terratrèmols, els volcans,...) 

FÍSICA I QUÍMICA Professor: Pedro Marañón 

En aquesta optativa podràs aprendre a utilitzar el mètode científic (com ho fan els              
científics en la vida real) per a resoldre problemes de la teva vida quotidiana, saber que                
passarà quan ajuntem diferents compostos químics i poder realitzar-ho nosaltres mateix,           
com funcionen les ones (wifi, raigs infraroigs del comandament, ones de ràdio...) i així              
poder desenvolupar el pensament científic. 

 
 

CIENTÍFIC TECNOLÒGIC 

FÍSICA i QUÍMICA Professor: Pedro Marañón 

En aquesta optativa podràs aprendre a utilitzar el mètode científic(com ho fan els             
científics en la vida real) per a resoldre problemes de la teva vida quotidiana, saber que                
passarà quan ajuntem diferents compostos químics i poder realitzar-ho nosaltres mateix,           
com funcionen les ones (wifi, raigs infraroigs del comandament, ones de ràdio...) i així              
poder desenvolupar el pensament científic. 

TECNOLOGIA Professor: Àngel Gómez 

Matèria que dóna continuïtat i completa els continguts estudiats en els cursos anteriors en              
la matèria de tecnologia. En concret, els continguts es divideixen en dos blocs importants              
i en dos temes independents que donen continuïtat a conceptes estudiats anteriorment. 
Bloc de l’habitatge. S’estudia el procés de disseny i construcció dels habitatges. Partim             
del disseny d’habitatges, introduint conceptes d’arquitectura i interiorisme i l’ús de           
programaris de disseny amb ordinador . 
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Bloc d’electrònica i automatització. Introducció a l’electrònica analògica i digital i a la             
programació d’ordinadors i automatismes. Finalment es fa robòtica i automatització fer           
servir els conceptes estudiats prèviament amb les plaques programable Arduino. 
Pneumàtica. Continuació del bloc de mecànica iniciat a 3r d’ESO. Mentre que prèviament             
s’han estudiat sistemes mecànics que fan servir electricitat i combustibles com a            
generadors de treball i mecanismes per transmetre moviment, en aquest apartat s’estudia            
l’aire comprimit com a element per transmetre energia i realitzar treball. 
Comunicacions. Continuació del bloc de sistemes de comunicacions estudiats a 3r 
d’ESO. Es fa èmfasi en les comunicacions entre ordinadors i la telemàtica. 

 
 
 

TECNOLÒGIC 

TECNOLOGIA Professor: Àngel Gómez 

Matèria que dóna continuïtat i completa els continguts estudiats en els cursos anteriors en              
la matèria de tecnologia. En concret, els continguts es divideixen en dos blocs importants              
i en dos temes independents que donen continuïtat a conceptes estudiats anteriorment. 
Bloc de l’habitatge. S’estudia el procés de disseny i construcció dels habitatges. Partim             
del disseny d’habitatges, introduint conceptes d’arquitectura i interiorisme i l’ús de           
programaris de disseny amb ordinador . 
Bloc d’electrònica i automatització. Introducció a l’electrònica analògica i digital i a la             
programació d’ordinadors i automatismes. Finalment es fa robòtica i automatització fer           
servir els conceptes estudiats prèviament amb les plaques programable Arduino. 
Pneumàtica. Continuació del bloc de mecànica iniciat a 3r d’ESO. Mentre que prèviament             
s’han estudiat sistemes mecànics que fan servir electricitat i combustibles com a            
generadors de treball i mecanismes per transmetre moviment, en aquest apartat s’estudia            
l’aire comprimit com a element per transmetre energia i realitzar treball. 
Comunicacions. Continuació del bloc de sistemes de comunicacions estudiats a 3r 
d’ESO. Es fa èmfasi en les comunicacions entre ordinadors i la telemàtica. 

DIBUIX TÈCNIC Professora: Teresa López 

Aquesta optativa té com a finalitat repassar i ampliar els coneixements de geometria             
plana, axonometria i perspectiva cònica de l’ESO per preparar-se pels continguts de la             
matèria de Dibuix tècnic del batxillerat tecnològic i cicles formatius. El segon objectiu de la               
matèria és realitzar projectes interdisciplinaris de les matèries de visual i plàstica i             
tecnologia. 
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ARTÍSTIC-HUMANÍSTIC 

TALLERS CREATIUS Professora: Fanny Grau 

L’assignatura Taller de Processos Creatius està dirigida als alumnes de 4t d’ESO.            
L’objectiu de l’assignatura és que els alumnes aprenguin a crear a través de diferents              
tècniques artístiques. Es plantejaran diferents temàtiques com a fil conductor durant el            
curs, els alumnes hauran de crear diversos projectes artístics. Les tècniques que els             
alumnes aprendran a utilitzar són: el collage, dibuix artístic amb eines tradicionals, la             
transferència, tècniques pròpies de l’art d’avantguarda, tècniques digitals d’edició de foto i            
la fotografia. 

HISTÔRIA DE L’ART Professor: Juan Ángel Rodríguez 

En una societat com l'actual, on els valors humans cada vegada més, s'estan perdent,              
l'art es torna necessari. Potser és l'única activitat veritablement humana. És per això que              
podem aportar una mica de "humanitat", cultura i coneixement, amb la nostra optativa             
d'història de l'art. L'assignatura optativa d'història de l'art de 4t, pretén oferir a l'alumnat              
una aproximació bàsica a conceptes, llenguatges i obres d'art des de l'antiguitat fins als              
nostres dies. També aprendrem a realitzar comentaris d'art, interpretació d'obres,          
aprenentatge audiovisual (aprendre a codificar la imatge, aprendre a veure) i treballs de             
recerca. La connexió amb l'assignatura d'història i cinema serà total, podrem treballar els             
films visionats des del seu vessant més tècnic o artística. Per a això es treballarà tant en                 
grup com en forma individual, realitzant treballs i exposicions durant tot el curs. 

 
 
 

HUMANÍSTIC 

FRANCÈS Professor: Daniel Lanaspa 

Un cop adquirits els continguts dels cursos anteriors, l’objectiu a quart és que l’alumne              
tingui una bona fluïdesa a la comunicació oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora.              
També es tractaran diversos aspectes de la cultura francesa (música, art, literatura).            
Segons el nivell assolit, es convidarà als alumnes a presentar-se a les proves del DELF               
A2/B1. 

LITERATURA UNIVERSAL Professora: Catalina Planells 

Es farà un recorregut al llarg de la història: evolució, principals moviments i obres i autors                
més representatius. D’altra banda es farà una aproximació a diversos textos literaris            
treballant  exhaustivament el comentari de text literari. 

 
 



Generalitat de Catalunya 
Departamentd’Ensenyament 
Institut Martí Dot 

 
 
 
 
 
 

REFORÇ 

LLENGÜES Professor: Daniel Lanaspa 

A aquesta matèria, es treballaran aspectes com la comunicació oral, l’expressió escrita i             
la comprensió lectora per mitjà de situacions reals (ex: simulació d’un debat televisiu,             
elaboració d’un tríptic turístic de la vostra ciutat, etc). 

CIÈNCIES Professor: Daniel Martínez 

Reforç de ciències està adreçada a aquells alumnes que tinguin la matèria de física i               
química de 2n i/o 3r d’ESO suspesa, oferint-los preparació per superar les recuperacions             
d’aquests cursos. Així com la possibilitat de recuperar els cursos suspesos si s’aprova             
l’assignatura. També està orientada a aquells que vulguin reforçar els seus coneixements            
en l'àmbit científic-tecnològic per afrontar amb major facilitat l’assignatura de física i            
química de 4t d’ESO.El 3r trimestre serà més pràctic, estarà relacionat amb l’electricitat i              
el magnetisme, això serà útil per als alumnes interessats en cursar Cicles Formatius de              
Grau Mitjà en acabar 4t de l’ESO 

 

 
 
 
OPTATIVES GRUP 1 
 

FRANCÈS Professor: Daniel Lanaspa 

Un cop adquirits els continguts dels cursos anteriors, l’objectiu a quart és que l’alumne 
tingui una bona fluïdesa a la comunicació oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora. 
També es tractaran diversos aspectes de la cultura francesa (música, art, literatura). 
Segons el nivell assolit, es convidarà els alumnes a presentar-se a les proves del DELF 
A2/B1. 

 
 

HISTÒRIA I CINEMA Professora: Núria Ribas 

Quantes coses hem après gràcies al cinema? Més de les que imagineu. El cinema amplia 
els nostres horitzons: aprenem, veiem, viatgem, plorem, patim, riem... Pot influenciar en el 
nostre comportament, són exemples de vides que ens ajuden a reflexionar i inclús a              
prendre les les nostres decisions. La idea és no només veure pel·lícules, sinó saber-les              
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mirar, descriure, pensar el que ens volen transmetre, reflexionar...Aprendre el llenguatge           
audiovisual. El tipus de cinema a treballar serà més enfocat a l’època dels segles XIX i                
XX, des dels esdeveniments històrics, personatges, art, música, pel·lícules extretes de           
novel·les, etc. També farem una pràctica de recerca final sobre algunes persones que van              
viure i treballar al i pel cinema de Sant Feliu, realitzant un petit documental o entrevista                
documentada de pròpia creació . 

 
 

FILOSOFIA Professora: Anabel Mejuto 

Aquesta matèria optativa anual és una introducció a alguns problemes filosòfics bàsics            
(ser, existència, aparença, vida, lloc, temps, felicitat, amor, llenguatge, veritat, bellesa,           
animalitat, causalitat, atzar, sort, joc, mort, ment, cos, justícia, equitat...) Posarem en            
comú els nostres pensaments de forma estructurada i precisa, analitzarem i criticarem de             
manera fonamentada diferents produccions (anuncis, vídeos, textos) per tal de madurar           
un punt de vista propi respecte de la realitat actual. 

 
 

TALLER D'INTERPRETACIÓ I AUDICIÓ 
MUSICAL A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA 
DE LA MÚSICA 

Professor: José Miguel Pérez Peinado 

És una optativa en la qual l'alumne podrà aprendre a apreciar les diferències estètiques              
de la música a través del temps, mitjançant l'audició i la interpretació musical. 
En aquesta matèria es treballaran les tres dimensions bàsiques que formen l'àrea de             
música: dimensió percepció i escolta, dimensió expressió, interpretació i creació i           
dimensió societat i cultura. 

 
 

INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA Professor: Guillermo Rojo 

Per als humans, viure és relacionar-se en societat. Els humans són éssers socials, és a               
dir, relacionals. La Sociologia és la ciència que estudia els problemes plantejats pels             
grups humans organitzats (societats) i les causes dels comportaments socials. Per això            
mateix de vegades es defineix també com: L’estudi de la dinàmica social en els grups               
humans organitzats. Al llarg del curs oferirem una bases de la perspectiva sociològica i              
un aprendre a mirar de manera sociològica. Analitzarem diferents problemes socials           
actuals amb eines i mètodes que ens aporta la sociologia. Està especialment indicada per              
a aquell alumnat que vulgui seguir estudis de l’àmbit social com son Humanístiques,             
Ciències de l’Educació, Educació Social, Treball Social, Sociologia i Ciències Polítiques,           
Magisteri o qualsevol Cicle Superior relacionat amb l’Ensenyament o la Integració. 
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OPTATIVES  GRUP 2 
 
 

FRANCÈS Professor: Daniel Lanaspa 

Un cop adquirits els continguts dels cursos anteriors, l’objectiu a quart és que l’alumne              
tingui una bona fluïdesa a la comunicació oral, l’expressió escrita i la comprensió lectora.              
També es tractaran diversos aspectes de la cultura francesa (música, art, literatura).            
Segons el nivell assolit, es convidarà als alumnes a presentar-se a les proves del DELF               
A2/B1. 

 
 

INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA Professora: Sheila Garcia 

L’objectiu principal de la matèria d’introducció a la psicologia és que els alumnes             
comprenguin els aspectes bàsics de la psicologia: Què és? Què estudia? Quina finalitat té              
a la societat? Com s’investiga? Quines són les principals teories psicològiques?, etc. 

 
 

CULTURA CLÀSSICA Professora: Maria Cerdà 

Matèria destinada, en general, als qui tinguin curiositat pel nostre passat lingüístic i             
cultural (allò que anomenem "herència clàssica") i, més específicament, als estudiants           
d'humanitats i socials (es planteja com una introducció als seus estudis). 

 
 

NOVES TENDÈNCIES ESPORTIVES: 
PILATES 

Professora: Àngels Luque 

Un dels objectius de l’Educació Física és el foment de la pràctica de l’activitat física i és                 
per això important la pràctica d’exercicis per a obtenir una bona consciència 
corporal. 
Aquesta optativa de Pilates a l’ESO és interessant perquè a l’adolescència és quan es              
pateixen canvis corporals estructurals que fan que el creixement longitudinal dels ossos            
sigui més gran que el dels músculs i això genera desequilibris com l’escoliosi, el 
mal d’esquena, etc. 
La seva finalitat per tant serà enfortir l’esquena, millorar la força, la flexibilitat, la              
resistència, la coordinació i l’equilibri entre d’altres. Amb exercicis combinats de ioga i de              
gimnasia que mobilitzaran els músculs per a aconseguir una bona postura. 
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REFORÇ ANGLÈS Professora: Roser Teixidor 

Treballarem la llengua anglesa a través de jocs, vídeos  i dinàmiques grupals per tal de 
millorar la comunicació oral i escrita mitjançant activitats lúdiques i cooperatives. 

 
 


