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CURRÍCULUM DE LA MODALITAT ARTS 
ESCÈNIQUES A L’INS VILA DE GRÀCIA 

 
 
L’alumne ha de cursar en total 4 matèries cada curs, seguint els següents criteris: 

• La matèria Comuna d’opció de la modalitat de Batxillerat triada. (No substituïble). 
• 2 matèries del grup Modalitat de la teva especialitat (dites matèries no estan en 

negreta). 
• 1 matèria que pot ser del grup Modalitat però d’una altra especialitat diferent a 

l’escollida (aquestes matèries estan en negreta), o l’optativa (2a llengua 
estrangera EOI).  

L’optativa que s’ofereix tant a 1r com a 2n de batxillerat és: 2a Llengua estrangera (EOI). 
Es poden cursar a l’IOC una o dues matèries de modalitat o específiques que no s’ofereixen 
al nostre centre. 
Tots els alumnes poden cursar la matèria d’estada a l’empresa ampliant el currículum a 62 
hores durant el mes de juliol (sense deixar de fer cap matèria de modalitat) o fer l’estada a 
l’empresa i fer una matèria de dues hores a segon de batxillerat.  
 
 
 

ARTS ESCÈNIQUES (proposta) 

Modalitat 1r curs Modalitat 2n curs 

Fonaments de les arts I (comuna d’opció) Fonaments de les arts II (comuna d’opció) 

Cultura Audiovisual I (2+2) * 
Cultura Audiovisual II */ Psicologia i 

Sociologia /E.Empresa 

Anatomia Aplicada Arts escèniques /E.Empresa+IOC 

Literatura castellana* Literatura catalana* E.Empresa+IOC 

Optatives 1r curs Optatives 2n curs 

2a llengua estrangera EOI 2a llengua estrangera EOI 

 
*Poden anar a selectivitat 
  



 
 
 
MATÈRIA: FONAMENTS DE LES ARTS I i II 

CONTINGUTS CLAU: 

Primer curs 
 
Les primeres manifestacions artístiques fins a l’edat mitjana  
Els inicis de les manifestacions artístiques i utilitàries: la prehistòria. 
Les primeres civilitzacions històriques: Mesopotàmia, Pèrsia i Egipte. 
L’antiguitat clàssica: Grècia i Roma. 
El món medieval occidental: bizantí, preromànic, romànic i gòtic.  
L’evolució de la monodia a la polifonia.  
L’art islàmic, especialment l’hispanomusulmà 
Les manifestacions artístiques i la cultura visual a les civilitzacions del món  
Àsia: l’Índia i Extrem Orient (la Xina i el Japó) 
Amèrica: l’art precolombí 
L’Àfrica subsahariana 
Oceania 
Del Renaixement al Neoclassicisme 
El Renaixement i l’humanisme. 
El Barroc i el rococó 
El Neoclassicisme i la Il·lustració. 
Classicisme musical 
 

Segon curs 

El segle XIX: del Romanticisme al postimpressionisme 
La primera meitat del segle XX: les primeres avantguardes i el funcionalisme 
El fet artístic al segle XXI: la cultura visual i audiovisual contemporània 
 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

La matèria d’història i fonaments de les arts aborda el fet creatiu tant des d’una 
visió històrica com estètica. Així, encara que els continguts estan organitzats 
fonamentalment de forma historico-cronològica durant els dos cursos del 
batxillerat, també es planteja la connexió entre les idees estètiques de diferents 
civilitzacions, èpoques i moviments per tal que l’alumne comprengui i valori la 
transversalitat i interacció de les diverses manifestacions artístiques i culturals. 
Els continguts de la matèria es distribueixen en dos cursos. En el primer curs, 
els continguts inclouen la introducció de l’alumne en les bases de la teoria de 
l’art i la cultura visual, per tal de donar una base formativa necessària per a la 
comprensió i el desenvolupament de la resta de continguts, especialment útils 
per entendre el paper de les arts en el món actual. El gruix dels continguts 
d’aquest primer curs se centren en l’evolució dels principals moviments artístics 
i culturals occidentals, des de la prehistòria fins al segle XVIII, tot i que a història 
i fonaments de les arts I també s’inclou un bloc de continguts dedicat a les 
civilitzacions del món. És una manera d’apropar l’alumnat a la riquesa de la 
cultura artística de civilitzacions d’Àsia, Amèrica, l’Àfrica subsahariana i 
Oceania. 
 



 
 
 
El segon curs comprèn l’evolució de les arts des del segle XIX fins a l’actualitat. 
Especialment en els segles XX i XXI, la visió s’amplia a les manifestacions 
artístiques més contemporànies, com la fotografia, el cinema, el vídeo, la 
televisió i els nous mitjans digitals. 
Història i fonaments de les arts I i II inclou els continguts de la matèria de 
modalitat historia de l’art  (Decret142/2008,de15dejuliol) i amplia la mirada a les 
altres manifestacions artístiques i culturals (arts escèniques, música, disseny i  
mitjans audiovisuals). Aquesta ampliació  comporta connexions evidents amb la 
matèria de cultura audiovisual I i II i amb disseny. 
 

 
  



 
 
 
MATÈRIA: ANATOMIA APLICADA (1r batxillerat) 

CONTINGUTS CLAU: 

 

Els continguts de la matèria s’estructuren en quatre  apartats: 
-Estructura i organització morfoanatòmica del cos humà.  
És una aproximació a la posició anatòmica i als plans de simetria en relació amb 
moviments bàsics i també a l’ús contextualitzat de la terminologia pròpia de la 
matèria; es descriuen els nivells d’organització del cos humà i s’emfatitzen els 
teixits més importants i es fa referència a la cèl·lula eucariota i al seu 
metabolisme. 
-Els sistemes cardiovascular, respiratori i digestiu.  
En el funcionament dels cos humà es descriuen aquest tres sistemes i es 
relacionen amb l’exercici i el rendiment físic en diferents activitats artístiques. 
També es fa referència a l’alimentació adequada, i a la ingesta d’aigua en funció 
del tipus d’activitat física. 
-Sistema locomotor i producció del moviment.  
En el funcionament dels cos humà es treballen acuradament els sistemes 
muscular i ossi d’una manera passiva i activa. Es fa referència a les 
articulacions, columna vertebral, cintures escapular i pèlvica, etc., i també es 
treballen aspectes pràctics relacionats en la millora de la preparació física i el 
manteniment de la salut. 
-El sistema nerviós i hormonal.  
En el funcionament dels cos humà es fa referència a la incidència que el sistema 
nerviós té en la percepció dels estímuls i en la capacitat de resposta dels cos 
humà i a la incidència del sistema hormonal en el seu desenvolupament. En tots 
els apartats s’emfatitzen les aplicacions i exercicis pràctics, ja que la matèria vol 
incidir en l’aprenentatge i la preparació teoricopràctica dels estudiants d’arts 
escèniques 
 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

 

L’ensenyament de l’anatomia aplicada s’ha de fonamentar en els vessants, 
teòric i pràctic. Des del principi la base teòrica i l’experimentació-vivència del 
moviment del cos s’han d’entrellaçar. 
 

Cal prioritzar l’observació natural, tant del propi cos com del d’altri per poder 
realitzar les observacions i comparacions de les diferents estructures 
morfoanatòmiques i les valoracions que en resultin. 
 

Cal dotar l’alumnat de les eines d’estudi adients, dels models dels diferents 
aparells del cos i de les estructures d’esquelets, per poder-los visualitzar, tocar, 
mobilitzar i dibuixar. 

 



 
 
 
MATÈRIA: AUDIOVISUALS 

CONTINGUTS CLAU 

 

- Introducció a la preproducció, producció, postproducció, història i crítica de les 

arts audiovisuals 

- Guionatge i story board 

- Maneig de càmera 

- Enregistrament de so 

- Il·luminació 

- Edició de vídeo 

- Recursos expositius 

- Creació d’un projecte audiovisual 

- Elaboració de la reflexió crítica d’un projecte 

- Redacció del portafoli final del propi projecte 

- Presentació final del portafoli i exposició del projecte 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 

 

La matèria té una dimensió eminentment pràctica i creativa. Els referents teòrics 

i de projectes rellevants de la història de les arts audiovisuals són un marc perquè 

l’alumne pugui desenvolupar al llarg del curs el seu propi projecte audiovisual. 

Els projectes audiovisuals poden estructurar-se com un curt de ficció, un 

documental, un espot publicitari, una animació, una stop-motion, un projecte d’art 

sonor, entre d’altres, o, també, la documentació audiovisual d’una recerca 

vinculada a una altra matèria del curs independentment de la modalitat que es 

cursi. 

A final de curs l’alumnat presentarà i exposarà el seu projecte. 

En aquells projectes que mostrin una rellevància conceptual, creativa, qualitat del 

producte realitzat i habilitat per articular i explicar els processos de treball, podran 

culminar el seu treball de recerca a partir del projecte realitzat en aquesta matèria. 

 

 

  



 
 
 
MATÈRIA: LITERATURA CATALANA 

  CONTINGUTS CLAU 
 

● Llegir, analitzar,  explicar, apreciar i valorar de manera crítica textos de 
diferents gèneres 

● Comentar textos literaris, a partir de la seva lectura 

● Participar de manera activa, reflexiva i crítica en els comentaris 

● Coneixement dels textos clàssics de la literatura catalana 

           El segle XX. El Modernisme 

           El segle XX. Del Noucentisme als anys trenta 

           Des dels anys quaranta del segle XX fins a l'actualitat 
 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 

 

La literatura catalana té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística 
de l'alumnat, adquirida durant les etapes educatives anteriors i en les matèries 
comunes de llengua i literatura del batxillerat.  
 

L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura 
d'obres o de fragments representatius.  
 

Per mitjà de la literatura es pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió del 
món i l'ampliï. 
 

 

 

  



 
 
 
MATÈRIA: LITERATURA CASTELLANA 

CONTINGUTS CLAU 
 

En los estudios de Bachillerato, la literatura castellana ocupa un lugar 
importante, que complementa los contenidos literarios de la materia de Lengua 
Castellana y que se coordina con la Literatura Catalana. En el estudio de la 
materia nos centraremos en la lectura y estudio de unas cuantas obras, un 
total de seis, y, partiendo de ellas, reconstruiremos el contexto histórico, 
cultural y literario en que  nacieron. Se trata, pues, de leer las obras y situarlas 
en su contexto. Las lecturas propuestas para la materia de Literatura 
Castellana de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales para 1º Bach.  
son las siguientes: 

● VV. AA., Antología poética del Siglo de Oro  
● Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha  
● Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño 
● Leopoldo Alas Clarín, La Regenta 
● Federico García Lorca, Romancero gitano 
● Ana María Matute, Luciérnagas 

 
 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 

 

Esta materia refuerza el hábito de leer, el gusto por la lectura y el desarrollo 
de la sensibilidad estética,  posibilitando  conocer de manera introductoria la 
literatura castellana desde sus orígenes hasta la actualidad. 
Optaremos por la ordenación cronológica porque es la que mejor asegura 
proporcionar al alumnado un conocimiento significativo basado en la 
comprensión de la literatura como un fenómeno que evoluciona en el tiempo y 
en relación con su contexto histórico y cultural. Por otra parte, la ordenación 
cronológica facilita las interconexiones con materias afines (Historia, Historia 
del arte, Filosofía...) y, sobre todo, con las otras literaturas. 
 

 

 

  



 
 
 
MATÈRIA: ARTS ESCÈNIQUES (2n batxillerat) 

CONTINGUTS CLAU: 

 

Els continguts de la matèria s’organitzen en quatre apartats: l’expressió i la 
comunicació escènica; la interpretació en les arts escèniques; la representació i 
l’escenificació, i l’obra d’art total: la transversalitat de les arts escèniques. 
El primer apartat, l’expressióilacomunicacióescènica, s’orienta cap al 
desenvolupament de les capacitats expressives i creatives per mitjà d’un conjunt 
d’activitats amb una dimensió fonamentalment pràctica que permeten 
l’exploració, anàlisi i utilització dels diferents sistemes, mitjans i codis de 
significació escènica. 
El segon apartat, la interpretació de les arts escèniques, s’ocupa de les destreses, 
capacitats i habilitats expressives i creatives amb la finalitat d’abordar la recreació 
i representació de l’acció dramàtica a partir dels estímuls més variats, en 
projectes de treball orientats a la construcció d’escenes que mostren 
personatges, situacions i conflictes de tota mena. 
El tercer apartat, la representació i l’escenificació, se centra especialment en la 
realització d’un projecte global de posada en escena d’un espectacle concret, 
establint i estructurant els elements de significació a utilitzar i les relacions entre 
els mateixos. 
En el quart apartat, l’obra d’art total: la transversalitat de les arts escèniques, cal 
entendre el treball des de l’eix transversal que ha d’aglutinar el drama (text), la 
música, i la dansa, sense oblidar els exercicis propis de cadascuna d’aquestes 
disciplines. Així, cal incidir en el coneixement dels trets característics dels 
principals gèneres de teatre musical: l’òpera, la sarsuela, el musical americà i el 
music-hall (el cabaret). 
 
 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA: 

 

El treball sobre la interpretació en les arts escèniques s’ha d’entendre des de l’eix 
transversal que ha d’aglutinar el drama (text), la música, i la dansa 
 
Cal tenir en compte que la matèria no té una dimensió professional, sinó que 
s’orienta al desenvolupament del potencial expressiu i creatiu de l’alumnat, a la 
promoció d’un coneixement divers i pràctic de les arts escèniques, per acabar 
formant persones autònomes, tolerants, participatives, solidàries, creatives i amb 
una sòlida cultura artística 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
MATÈRIA: ESTADA A L’EMPRESA  

CONTINGUTS CLAU 
 

● L'empresa com a organització 
● Gestió dels recursos humans 
● Gestió de la producció 
● Gestió comercial 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 

 

L’empresa, com a agent econòmic, té una funció importantíssima dintre del 
sistema econòmic, com és produir i distribuir productes i serveis perquè els 
consumidors puguin satisfer les seves necessitats. Conèixer l’empresa i el seu 
funcionament ajuda a l’alumnat a assolir objectius com a ciutadans 
responsables, fomentar l’esperit crític i l’adquisició de la iniciativa personal.  
L’assignatura està lligada als coneixements ja assolits a l’ESO i, al mateix 
temps, els ordena i amplia amb la intenció de preparar l’alumne per a estudis 
superiors relacionats amb l’empresa. També els facilita la futura incorporació 
dintre del mercat laboral. 
Aquesta matèria es completa amb els continguts d’Economia de l’Empresa II 
de segon de batxillerat. 
 
 

 
  



 
 
 
MATÈRIA: PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 

CONTINGUTS CLAU 
 

I.PSICOLOGIA 
1. La psicologia com a ciència. Definició i origen de la psicologia. Els corrents 
de la psicologia científica: la Psicoanàlisi, el Conductisme i el Cognitivisme. 
2. Fonaments biològics de la conducta humana. El sistema nerviós. 
3. Sensació, percepció i atenció.  
4. Estats de consciència i drogues. Els somnis.  
5. La psicologia de l’aprenentatge. La memòria humana. El pensament. La 
intel·ligència.  Comunicació i llenguatge. Motivació i emoció. 
6. La personalitat. Trastorns emocionals i de la conducta. Teràpies 
psicològiques. 
 

II. SOCIOLOGIA 

7. Factors socials i culturals en la conducta individual i social:  
Procés de socialització. Diversitat social. Cultura. Grups. Lideratge. Actituds. 
Estereotips, prejudicis i discriminació. Racisme i xenofòbia. Fanatisme i 
violència. Psicologia Social.  
 
 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

L'estudi d'aquesta matèria porta l'alumnat a comprendre que el comportament 
humà, divers i complex, és susceptible de diferents interpretacions i, d'aquesta 
manera, estimula la seva obertura mental i el respecte mutu.  

L’assignatura també ofereix una interpretació científica de l'activitat 
humana i una actitud reflexiva i crítica que permet afrontar les trivialitats i 
excessos que sobre les realitats humanes i socials promouen sovint els 
mitjans de comunicació. 

Per últim, amb tots aquests coneixements es pretén fomentar 
l'autoconeixement, la presa de posició davant les diferents interpretacions 
del comportament humà, la comprensió i flexibilitat en relació amb 
conductes diferents a la pròpia i la valoració negativa d'actituds 
discriminatòries. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


