
UN NOU REPTE: 4t d’ESO

PRESENTACIÓ 
OPTATIVES 20-21
Unes paraules del director

https://talkandcomment.com/p/78a8238037aca28dab494db0


Satisfacció 

Ens ajudeu 
a millorar? 

Enquesta: famílies
Enquesta: alumnes

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqBVKHDw1e4rZUiquUZdWToQ_U201ESl9TH-FtXIV6kiyXpw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWEVqNn_edWf1688SEngaSemAwDYkCx7TURk4Y5uCUhWSX0Q/viewform


Sessions de tutoria: Orientació 
T’ho expliquem en aquesta nota de veu.

https://talkandcomment.com/p/a71e2b50198e0fc08a027166


I després de 
4t d’ESO…

Què?     Clica la
 nota de veu

https://talkandcomment.com/p/2ec5bfa829fa0a5cdd1c72e9


 Matèries Hores setmana

 Llengua catalana i literatura 

4
(3 + 1 biblioteca 

aula)

 Llengua castellana i literatura 3

 Llengua estrangera 3

 Matemàtiques 4

 Ciències socials, geografia i història 3

 Educació física 2

 Educació eticocívica (en català, anglès i francès) 1

 Tutoria 1

 3 matèries optatives de 3 hores cadascuna  
SEGONS EL QUE VULGUEU 

ESTUDIAR DESPRÉS
9

 Total setmanal 30

4t ESO
MATÈRIES

Per a més informació, 
cliqueu aquí

https://talkandcomment.com/p/6c824c54b031c3ad2aa78b39


Matèries optatives itineraris 4t

Batxillerat de Ciències Batxillerat de Tecnologia 

Biologia i 
geologia

Física i 
química

Tecnologia Física i 
química

Batxillerat d’Humanitats Batxillerat de Ciències 
Socials

Llatí Filosofia Llatí Economia

Batxillerat d’Arts

Arts escèniques i dansa Música Dibuix 

SI VOLS CURSAR 
BATXILLERAT



Matèries optatives itineraris 4t

Sanitat Fusta, moble i suro

Biologia i 
geologia

Física i 
química

Tecnologia
Fusteria

Dibuix

Administració i gestió Instal·lació i manteniment

Informàtica
Usuari

Emprenedoria Tecnologia Informàtica

SI VOLS CURSAR 
CICLES FORMATIUS



 TRIA DE LES 
MATÈRIES 
OPTATIVES

OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3

1 Arts escèniques Biologia i 
geologia 1 Biologia i 

geologia 

Física i química

1
Llatí   Física i química 

Economia Dibuix

(Disseny, 
tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)

Música 

Tecnologia

(Electrònica)

Emprenedoria Tecnologia

(Electrònica)

Francès 

(Continuació)

Francès 

(Continuació)

Informàtica 

2 Informàtica

(Usuari)

Informàtica Filosofia 

2 Tecnologia

(Fusteria)
2 Dibuix

(Plàstica)



Ompliu el formulari que s’ha fet arribar 
al correu del vostre fill/aCom ens fareu 

arribar la tria? 



MATÈRIES 
OPTATIVES

Què s’estudia a cada una d’elles?
Ara en veurem una pinzellada ...



OPTATIVES 
D’INFORMÀTICA

Per a més informació,
 cliqueu aquí

INFORMÀTICA
(USUARI)

INFORMÀTICA

http://talkandcomment.com/p/44ca4d0466dc75b6c3d85563


Informàtica a nivell USUARI

Informàtica (usuari)
Franja 1

o Ordinador i SO

o Ofimàtica, presentacions 

o Xarxes i seguretat

o Ordinografia

o  Processador de textos: Word, 

LibreOffice

o Full de càlcul: Excel, Calc

o Presentacions: Power Point, 

Prezi,…

o Altres



Informàtica i Informàtica a nivell USUARI

o Tractament imatge digital
✓ filtres, retocs, muntatges,…
✓ restauració, clonació,…

o Tractament de so digital
✓ gravació i edició de sons
✓ creació d’històries amb sons
✓ mescla de músiques, remix

o Edició vídeo digital
✓ gravació i edició de vídeos
✓ títols, transicions, crèdits,…
✓ Treball en grup - curtmetratge

o Disseny gràfic

o Realitat augmentada
✓ creació i realització d’una gimcana per Banyoles amb 

RA 
✓ RA amb estructures creades amb SketchUp

INFORMÀTICA
Franges 1, 2 i 3



Informàtica

Informàtica
Franges 2 i 3

o Aplicacions de mòbil

✓ creació apps de jocs

✓ apps amb mapes i rutes

✓ apps amb bases de dades

✓ treball en grup - creació d’una app

✓ possibilitat de:

• fer més programació

• participar al  concurs mSchools Student 

Awards 2021



Orientació

ORIENTACIÓ
Informàtica

A qualsevol CICLE o BATXILLERAT

● Batxillerat CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC

● Cicles formatius de la família  INFORMÀTICA / 

COMUNICACIONS



OPTATIVES DE 
TECNOLOGIA
per a més informació,

 cliqueu aquí

TECNOLOGIA 
(ELECTRÒNICA)

TECNOLOGIA
(FUSTERIA)

http://talkandcomment.com/p/e369297619ef3ffbf601220f


Tecnologia (electrònica)

Tecnologia
(electrònica)
Franges 1 i 3

o Electrònica: 

✓ Components bàsics

✓ Pràctiques d’electrònica 

analògica i digital

o Automatismes i robòtica:

✓ Sistemes de control amb 

ARDUINO

✓ Disseny i construcció  

projecte

✓ Impressió 3D

✓ Soldadura placa

✓ Programació

o Pneumàtica i habitatge:

✓ Simulació i pràctiques



Tecnologia (electrònica)

Tecnologia
(electrònica)
Franges 1 i 3

o Participació a la fira de TECNOLOGIES CREATIVES al 
COSMOCAIXA

o Sortida al PCT i UdG: 
robòtica submarina i 
robòtica de rescat



Orientació

ORIENTACIÓ
tecnologia 

(electrònica)

A qualsevol CICLE o BATXILLERAT

● Batxillerat científic i tecnològic

● Cicles formatius de la família d’ELECTRICITAT 

/ELECTRÒNICA o INSTAL·LACIÓ/MANTENIMENT



Tecnologia (fusteria)

Tecnologia
(fusteria)

Per a més informació,
 cliqueu aquí

   Franja 2

o Elaboració de diferents projecte manuals (treball amb 

xapa i fusta massissa, manipulació de coles i resines, etc.)

o Elaboració de maquetes 

o Les Escales i el disseny assistit per ordinador (CAD)

o La Maqueta i la fabricació assistida per ordinador (CAM)

https://drive.google.com/file/d/1AcgQqZ9thW7dKjcK8qGZeKZ7BOHjdpxK/view?usp=sharing


Orientació

ORIENTACIÓ
tecnologia 
(fusteria)

CICLES FORMATIUS

● Cicles formatius de la família professional de fusta i de 

moblament i electromecànica.

● Alumnes amb ganes d’aprendre a treballar amb 

tècniques manuals.



OPTATIVES DE 
DIBUIX

Per a més informació,
 cliqueu aquí

DIBUIX (PLÀSTICA)

DIBUIX (Disseny, tècniques graficoplàstiques i audiovisuals)

https://drive.google.com/file/d/1VT3U4Zvxk7ZlnjMCyJXLuIaoB5hYK-pJ/view?usp=sharing


Dibuix (plàstica)

Dibuix
(plàstica)
Franja 3

Per més info cliqueu aquí

o Projectes de creació amb materials diversos (cartró, fusta, 

guix, paper maixé...) partint d’uns estudis previs amb 

esbossos i dibuix tècnic per tal d’obtenir productes finals.

https://drive.google.com/file/d/1VT3U4Zvxk7ZlnjMCyJXLuIaoB5hYK-pJ/view?usp=sharing


Dibuix (plàstica)

Dibuix
(plàstica)
Franja 3



Dibuix (plàstica)

Dibuix
(plàstica)
Franja 3

o Stencils



Orientació

ORIENTACIÓ
dibuix (plàstica)

CICLES FORMATIUS

● Cicles formatius de la família professional de les arts 
plàstiques, disseny d’interiors…

● Gent amb curiositat i habilitats manuals, etc.



Dibuix (disseny, tècniques graficoplàstiques i 
audiovisuals)

       Continguts

DIBUIX 
(disseny, tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)

Per més informació cliqueu aquí

Franja 2

● Dibuix artístic

● Dibuix tècnic

● Disseny

● Tècniques graficoplàstiques 

● Tècniques audiovisuals

● Volum i instal·lacions

https://talkandcomment.com/p/d2edd16b6f699be478dbc96c


Dibuix (disseny, tècniques graficoplàstiques i 
audiovisuals)

DIBUIX 
(disseny, tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)
Franja 2

Dibuix artístic i tècnic

- Dibuix del natural

- Encaix i proporció

- Tècniques graficoplàstiques

- Dibuix del rostre i cos humà

- Perspectiva cònica

- Conèixer el món de la il·lustració



Dibuix (disseny, tècniques graficoplàstiques i 
audiovisuals)

DIBUIX 
(disseny, tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)
Franja 2

Disseny

-Disseny gràfic.

Cartells, samarretes i logotips.

Ús de programes informàtics com 

photoshop i illustrator



Dibuix (disseny, tècniques graficoplàstiques i 
audiovisuals)

DIBUIX 
(disseny, tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)
Franja 2

Tècniques audiovisuals, fotografia i volum

- Conèixer el funcionament d’una 

càmera reflex (velocitat, diafragma 

i sensibilitat o ISO)

- La il·luminació en la fotografia 
(retrat)

- Tècniques d’animació

- Intervenció en l’espai, 
escenografies, instal·lacions i 
construcció de peces amb volum.  
(Temps de flors a Girona)

- Art urbà, land art…



ORIENTACIÓ
dibuix 

(disseny, tècniques 
graficoplàstiques i 

audiovisuals)
Descobriment creatiu personal, 
desenvolupar la capacitat de 
materialitzar idees que es tenen en 
abstracte. 

- Muntatge de vídeo (mapping de Nadal a Banyoles)

https://docs.google.com/file/d/1sQMkfOYgVLsjgHtGFThdK1lfVY95T5kQ/preview


ORIENTACIÓ
dibuix 

(disseny, tècniques 
graficoplàstiques i 

audiovisuals)

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

- Batxillerat artístic: base de dibuix artístic imprescindible, 

recursos de dibuix tècnic útils, sensibilitat cap a diferents 

expressions de la cultura visual, descobriment del potencial 

creatiu personal. 

- Batxillerat tecnològic: conceptes de dibuix tècnic necessaris, 

aplicacions i funcions del dibuix tècnic en l’àmbit del disseny i els 

projectes, base de dibuix artístic complementari i útil (esbossos a 

mà alçada), potencial creatiu. 

- Cicles formatius de grau mitjà d’arts  gràfiques o d’imatge i so.

Tots els batxillerats? potser, l’

última oportunitat per dibuixar o 

aprendre a dibuixar…

Orientació



MÚSICA

MÚSICA
Franja 1

per a més informació,
 cliqueu aquí

o Continguts

✓ Continguts teòrics

■ Història del Jazz 

■ Història del Pop Rock

✓ Continguts pràctics

■ Estudi i treball de la veu

■ Percussió corporal

■ Pràctica musical (cos, veu, instrument....)

https://drive.google.com/file/d/1PKqSluwwL8uWlTWryotB2Jij3X2vCpXD/view?usp=sharing


MÚSICA

MÚSICA
Franja 1

o Continguts pràctics

✓ L’objectiu principal dels continguts pràctics és donar 

les eines necessàries per portar a terme el  Concert 

de Nadal, el Concert de Primavera i projectes 

conjunts amb el batxillerat escènic.



Orientació

ORIENTACIÓ
música

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● Dirigit als alumnes que vulguin cursar un Batxillerat 

d’Arts Escèniques, Música i Dansa.

● Als alumnes que vulguin cursar qualsevol grau de la 
branca d’Humanitats (Magisteri, Filologia, 

Pedagogia....)

● A tots aquells alumnes que els agrada la música

● No fan falta coneixements 
musicals per fer l’optativa però 

sí IL·LUSIÓ per fer música i 

ganes de voler-la compartir 

amb la gent!



ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES 
Franja 1

Per a més informació,
 cliqueu aquí

Continguts 

● Treball d’expressió corporal: cos, moviment i gest.

● Interpretació: expressió d’emocions, creació d’escenes i 

improvisacions.

● Pràctiques d'expressió de veu: vocalització, projecció, 

dicció.

● Dramatització i treball de creació de personatges.

Activitats

● Una representació teatral a final de curs al Teatre 

Municipal de Banyoles.

● Participació a la Mostra de Teatre de Blanes.

● Realització de diferents coreografies.

https://drive.google.com/file/d/153WftMB_RArTMcN9D9zTHjb7VxROyk5w/view?usp=sharing


ARTS ESCÈNIQUES

ARTS ESCÈNIQUES 
Franja 1



Orientació

ORIENTACIÓ
arts escèniques

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● Per als alumnes que vulguin 

cursar el Batxillerat d’Arts 

Escèniques

● Per als alumnes que vulguin 

cursar qualsevol grau de la 

branca d’Humanitats (Educació 

Primària, Filologia, 

Pedagogia....)

● A tots aquells alumnes a qui 

agradi el teatre i la dansa



EMPRENEDORIA

EMPRENEDORIA 
Franja 2

Per a més informació clica aquí

https://drive.google.com/file/d/1JyH-VxgdCVWmXQRX6a-jSu42b5fVWn2Z/view?usp=sharing


Orientació

ORIENTACIÓ
emprenedoria

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT



ECONOMIA

ECONOMIA 
Franja 1

Per a més informació clica aquí

Continguts 

● Què és l’economia? Assignació de recursos, la 

necessitat d’escollir.

● Economia de l’empresa: tipus d’empreses, costos 

empresarials, maximització de beneficis, etc.

● Microeconomia: oferta i demanda de les famílies.

● Macroeconomia: oferta i demanda agregades, 

polítiques fiscals, polítiques econòmiques del Banc 

Central Europeu. Els comptes de l’Estat.

Activitats

● Economia positiva: evolució de l’economia actual, 

polítiques del Banc Central Europeu, polítiques 

fiscals.

● Interpretació de notícies de premsa i de televisió.  

https://drive.google.com/file/d/1W79DqiQCUhHwNHEA3u1LPeP2oYGAoqum/view?usp=sharing


ECONOMIA

ECONOMIA 
Franja 1



Orientació

ORIENTACIÓ
economia

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● Batxillerat (modalitat d’humanitats i de ciències 

socials)

● Alumnat interessat en estudis universitaris d’ADE, 

Economia i Comptabilitat i Finances.

● A aquells que vulguin saber més coses sobre el 

funcionament de l’economia: creixement 

econòmic, deute públic, atur, etc



FILOSOFIA

FILOSOFIA
Franja 3

Per a més informació, cliqueu 
aquí

Continguts 

● Què és la filosofia? Pensar i debatre. Mitologia, ciència i 

filosofia. L’opinió, la creença i el coneixement. L’aparença i 

la realitat. Som lliures?

● Què és l’ésser humà? Què ens diferencia dels altres 

animals? Com construïm la nostra identitat ? Com ens 

relacionem en societat?

● Què és el determinisme? Com podem ser crítics amb el 

món que ens envolta?

Els filòsofs són pensadors i 

pensadores que ens donen opinions 

sobre aquests temes i molts altres. 

La filosofia neix de la curiositat i la 

reflexió. Tens curiositat? Aleshores 

t’interessa la filosofia.

https://talkandcomment.com/p/aae3f2c7a0e745ee168ddd88
https://talkandcomment.com/p/aae3f2c7a0e745ee168ddd88


FILOSOFIA

Activitats 

● Debats

● Documentals i pel·lícules

● Jocs de rol i lectures de còmic 

filosòfic

     El més difícil a la vida és 

conèixer-se a un mateix i saber triar 

bé les coses

FILOSOFIA
Franja 3



FILOSOFIA

Qui ha dit que la filosofia és 
un “rotllo”?

 T’atreveixes a pensar per tu 
mateix/a?

FILOSOFIA
Franja 3



Orientació

ORIENTACIÓ
filosofia

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● A qui li interessi no deixar-se portar per la majoria

● A qui vulgui aprendre a pensar en ell/a mateix/a

● A qui vulgui plantejar-se coses de la vida 

quotidiana des d’un punt de vista diferent

● A qui vulgui aprendre passant-s’ho bé



BIOLOGIA I GEOLOGIA

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA

Franges 2 i 3
Per a més informació,

 cliqueu aquí

● Geologia: estructura i composició de la Terra, geodinàmica 
interna i externa.

●  Biologia: història de la vida a la Terra, estudi de la cèl·lula, 
genètica, biotecnologia, evolució i ecologia.

http://talkandcomment.com/p/c2279c92e66847a7cd94f6de


BIOLOGIA I GEOLOGIA

● Simulació de processos geodinàmics. 

● Sortida de geologia a Banyoles.

● Ús del microscopi òptic 

● Tècniques de preparació de mostres

● Observació de teixits i éssers vius

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA

Franges 2 i 3



BIOLOGIA I GEOLOGIA

● Extracció de DNA

● Interpretar empremtes genètiques

● Realització d’arbres genealògics

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA
franja 2 i 3



Orientació

ORIENTACIÓ
biologia i geologia

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● Batxillerat científic i tecnològic

● Cicles formatius de la branca de la salut  i indústries 

alimentàries.



FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA
Franges 1 i 3

per a més informació,
 cliqueu aquí

https://drive.google.com/file/d/113_ibz-8ynd6llXADNYy8P01OVnHj2mV/view?usp=sharing


FÍSICA I QUÍMICA

FÍSICA I QUÍMICA
franja 1 i 3



Orientació

ORIENTACIÓ
física i química

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT



LLATÍ

LLATÍ
Franja 2

Per a més informació, cliqueu 
aquí

● LLENGUA: coneixements bàsics que ens permeten 
aprendre amb més facilitat moltes altres llengües. 

● CURIOSITATS CULTURALS: com vivien els romans
● EL PERQUÈ DE LES PARAULES: l’origen dels mots

https://drive.google.com/file/d/1k4EBCkYSWG0KR2wk0WJ1_qftQvmvizhw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4EBCkYSWG0KR2wk0WJ1_qftQvmvizhw/view?usp=sharing


LLATÍ

● MITOLOGIA: històries i llegendes dels diferents deus i 
deesses, herois, monstres.

LLATÍ
franja 2



LLATÍ

●  Sortides conjuntament amb altres centres de la província

● Pel·lícules, tallers i projecte elaborats a classe.

LLATÍ
Franja 2



Orientació

ORIENTACIÓ
llatí

CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT

● Batxillerat humanístic i social: estudis de llengües, 

Periodisme, Comunicació Audiovisual, Dret, Turisme, 

Educació Infantil i Primària, etc.

● Estudis universitaris de: Belles Arts, Disseny, Arts 

Escèniques, Musicologia, etc.

● Altres estudiants que tenen interès en el saber.

MOLT IMPORTANT:

● No es necessiten coneixements previs.



FRANCÈS

FRANCÈS
Franja 1 i 2

Per a més informació,
 cliqueu aquí

Continguts : 

o Perfeccionament del nivell de francès amb l’objectiu 
d’obtenir el títol internacional DELF B1

   

Activitats:
o Jeux de rôle, blog personnel, …

o Intercanvis amb el Collège de Jastres 
           (Aubenas, France)

o Sortides (Futuroscope, Collioure, Rivesaltes)

http://talkandcomment.com/p/8bb333621c79039460f1d709


Orientació

ORIENTACIÓ
francès

o Cal haver cursat francès de 1r a 3r d’ESO.

o És apte per a qualsevol tipus de batxillerat o 

cicle formatiu.

o És interessant per conèixer i acreditar més 

d’una llengua estrangera.



Ara, a decidir...

OPTATIVA 1 OPTATIVA 2 OPTATIVA 3

Arts escèniques Biologia i 
geologia

Biologia i 
geologia 

Física i química Llatí   Física i química 

Economia Dibuix

(Disseny, 
tècniques 

graficoplàstiques i 
audiovisuals)

Música 

Tecnologia

(Electrònica)

Emprenedoria Tecnologia

(Electrònica)

Francès 

(Continuació)

Francès 

(Continuació)

Informàtica 

Informàtica

(Usuari)

Informàtica Filosofia 

Tecnologia

(Fusteria)

Dibuix

(Plàstica)



Gràcies


