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CURRÍCULUM DE LA MODALITAT 
CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 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.  
 
 
 

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 

Modalitat 1r curs Modalitat 2n curs 

Matemàtiques I (comuna d’opció) Matemàtiques II (comuna d’opció) 

Física I / Cultura Audiovisual I /Economia? 
Física II o Psicologia i Sociologia/E.Empresa 

/Cultura Audiovisual II 

Biologia I o Tecnologia industrial I Biologia II o Tecnologia industrial I 

Química I o Dibuix tècnic I/ A. Aplicada 
Química II o Dibuix tècnic II/ 

A.Escèniques/E.Empresa+IOC 

Optatives 1r curs Optatives 2n curs 

2a llengua estrangera EOI 2a llengua estrangera EOI 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
ASSIGNATURA: FÍSICA 

CONTINGUTS CLAU 
 

Primer curs: 
1. El moviment 
2. L’univers mecànic: les lleis de Newton i principi de la conservació de 

moviment 
3. L’energia 
4. Òptica  geomètrica  
5. El corrent elèctric 

Segon curs: 
1. Les ones i el so 
2.  Els planetes i satèl·lits  
3. La física del segle XX: Física nuclear, física quàntica, física de 

partícules i relativitat 
4. Les màquines electromagnètiques  
5. El camp elèctric  

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

L’assignatura de física treballa amb el projecte “Física en context”. El projecte 
educatiu Física en Context, es presenta com una alternativa viable per a 
promoure en l’alumnat l’adquisició de coneixements i destreses d’una manera 
més motivadora. Els contextos utilitzats per assolir els continguts claus són: 

Primer curs: 
1. El treball científic 

2.Més alt, més ràpid, més fort 
3.Els transports 

4.Natura i esports 

5.Satèl·lits a l’espai 
6.La llum 

Segon curs: 
1. Mecànica 

2. Planetes i estrelles 

3. Trens maglev 

4. Acceleradors de partícules 

5. Música i so 

6. Un viatge al·lucinant 
 Els trets generals els podem resumir en:  
 El caire experimental. Les activitats experimentals són una part essencial 
de la matèria i la seva presència és rellevant, sobretot durant el primer curs. 

Els instruments i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). La 
investigació i el treball científic i tècnic disposen d'instruments per a la captació 
de tota mena de dades: sensors, anàlisi de vídeos, simulacions...  

La comunicació i l'argumentació dels resultats experimentals permetrà l’anàlisi 
de les situacions d’aprenentatge proposades. 

 



 
 
 
MATÈRIA: BIOLOGIA 

CONTINGUTS CLAU 
 

● Primer curs: 
Del genotip al fenotip: es desenvolupen continguts de genètica. Es tracta de 
construir les nocions fonamentals de l’expressió dels gens i la manera com intervenen 
sobre el fenotip. L’estudi del model d’herència aplicat a situacions concretes, amb la 
resolució de problemes, permetrà una visió a escala d’individu i l’estudi de les 
molècules implicades, àcids nucleics i proteïnes, ho farà a escala molecular. 
 
D’una cèl·lula a un organisme: s’estudia la cèl·lula eucariota i el seu origen 
endosimbiòtic. Es posa èmfasi en el treball pràctic amb el microscopi tenint en compte 
les característiques del treball científic. S’estudia el cicle cel·lular, com també el 
control i relació amb el càncer. 
 

● Segon curs: 
Intercanvi de matèria i energia entre els organismes i el seu entorn: es presenten 
els organismes com a sistemes oberts que intercanvien matèria i energia amb l’entorn. 
S’estudia el metabolisme i s’aprofundeix en el coneixement de les biomolècules 
energètiques: els glúcids i els lípids. 
 
Bacteris i virus en acció: s’aborda el coneixement de bacteris i virus i la resposta 
defensiva tant a escala cel·lular i molecular com d’organisme. S’inclouen també aquí 
les principals aplicacions industrials dels microorganismes i la seva intervenció en 
cicles naturals. 
 
Biodiversitat: es reflexiona sobre la visió explicativa que ofereix l’evolució a la 
biodiversitat. S’aborda aquí el tractament conjunt de l’evolució i l’ecologia. 

 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

● Competència en indagació i experimentació 
● Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència 
● Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic 

 
 

 

 
  



 
 
 
 

MATÈRIA: TECNOLOGIA INDUSTRIAL I i II 

CONTINGUTS CLAU 

 

● Sistemes energètics: estudi dels diferents recursos 
energètics  para la producció i distribució de l’energia elèctrica. 

● Sistemes mecànics: anàlisi del funcionament de les màquines 
(mecanismes de transmissió de moviments i  motors), de les 
màquines elèctriques i  tèrmiques i dels circuits pneumàtics/ 
hidràulics. 

● Sistemes electrotècnics: muntatge i anàlisi de circuits elèctrics 
per comprendre el comportament del corrent elèctric en els 
diferents components. Estudi de l’electromagnetisme i el corrent 
altern. 

● Sistemes automàtics:  conèixer el  llenguatge dels sistemes 
digitals per adquirir el pensament computacional característic del 
control dels processos automàtics i la robòtica. 

● Sistemes de fabricació: conèixer els materials  i els mètodes de 
fabricació a la indústria.  
 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

Precisament perquè vivim en una societat tecnològica i complexa, urgeix 
analitzar i comprendre els mecanismes de la nostra evolució tecnològica i 
propiciar un desenvolupament integral, compensat i sostenible de la societat. 
 

Matèria orientada a aquells alumnes que tinguin motivació i  interessos en 
l'àmbit de l’enginyeria, el disseny industrial, l’arquitectura i l’edificació i la 
informàtica, entre d’altres. 
 

 

 
  



 
 
 
MATÈRIA: DIBUIX TÈCNIC 

CONTINGUTS CLAU 

●  Geometria plana 
   

○ Traçats fonamentals 
    

○ Polígons 
    

○ Relacions geomètriques 
    

○ Transformacions geomètriques 
    

○ Tangències 
    

○ Corbes planes 
   

●  Sistemes de representació 
   

○ Axonomètric 
    

○ Dièdric 
    

○ Cònic 

1. Tenir uns fonaments teòrics propis de geometria plana i de geometria de 
l'espai.     

2. Conèixer els diferents sistemes de representació que permeten 
representar les formes tridimensionals de l'espai en una superfície 
bidimensional, tema que estudia i resol la geometria descriptiva.     

3. Conèixer els codis que es fan servir per comunicar-se gràficament, és a 
dir, les normes a les quals s'han d'ajustar els dibuixos a fi que siguin 
comprensibles per a tothom que intervingui en els processos de fabricació 
o de construcció.     

4. Adquirir una capacitat manual per fer els dibuixos, a la qual només es pot 
arribar mitjançant un procés d'aprenentatge personal que no pot ser 
substituït per cap altre opció: només es pot aprendre a dibuixar dibuixant. 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

● Imprescindible per arquitectura i enginyeries.           
En les activitats científiques i tecnològiques hi ha un llenguatge gràfic 
universal que permet comunicar-se a totes les persones que intervenen en la 
infinitat de processos de disseny, fabricació i construcció que es duen a terme 
en tot el món. Aquest llenguatge universal és el dibuix tècnic, que es va 
actualitzant constantment per complir amb eficàcia la seva funció. 
El dibuix és una imatge plana que pot correspondre a la representació gràfica 
d'una idea o d'una realitat, transmetre pensaments o ser expressió de la 
percepció del món que ens envolta. 
Per tant, el dibuix fa possible interpretar la realitat tridimensional en una altra 
de bidimensional “en el paper on es fa el dibuix”. Quan s'aplica en un procés 



 
 
 
de creació, materialitzar allò que imagina el dissenyador, fa que s’ofereixi una 
visió del seu aspecte físic i permeti analitzar i constatar la viabilitat de la forma 
representada, com també la coherència entre les seves parts.               
El Dibuix tècnic aglutina una sèrie de continguts relacionats amb la 
representació objectiva molt aplicables a activitats de tipus tècnic i científic, i 
també a d’altres de tipus expressiu, creatiu i estètic. Esdevé instrument de 
pensament i de comunicació; llenguatge pròpiament. Això justifica que el 
Dibuix tècnic sigui matèria de tres modalitats del Batxillerat.                
El caràcter instrumental del Dibuix tècnic el fa imprescindible tant en la 
formació acadèmica com en els posteriors exercicis professionals. La matèria 
té com a eix principal la racionalització de les formes i els espais de la realitat, 
percebuts com un món visual complex, heterogeni en elements pluralment 
interrelacionats. L’exercici de l’abstracció és el puntal bàsic per superar les 
dificultats que emergeixen en les activitats de lectura de les imatges de la 
realitat tridimensional en el pla i encara més, en les activitats de producció 
d’aquestes representacions tècniques. 
 

  



 
 
 
ASSIGNATURA: QUÍMICA 

CONTINGUTS CLAU 
 

La matèria: la seva composició, estructura i estudi de la seva transformació. 
El llenguatge propi de la química: nomenclatura orgànica, inorgànica, 
equacions químiques…processos químics presents al nostre entorn. 
 

 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 

 

Els continguts clau es treballen a 1r de Batxillerat partir dels contextos 
següents: 

● Univers i vida 
● El futur del petroli 
● Recursos del mar i de la Terra 

Es combinen sessions teòriques amb pràctiques orientades a il·lustrar 
aspectes estudiats a classe i també a desenvolupar destreses pròpies del 
treball de laboratori associat a aquesta ciència experimental. 
A 2n de Batxillerat els continguts s’organitzen en els següents temes i es van 
relacionant amb situacions reals a mesura que van apareixent: 

● Energia en les reaccions químiques 
● Cinètica de les reaccions químiques 
● Equilibri químic 
● Àcid-base 
● Piles i electròlisi 
● Reaccions de precipitació 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
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.  

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

Per últim, fomenta 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. 

 

 

 
 
  



 
 
 
MATÈRIA: ECONOMIA DE L’EMPRESA I  

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 per a que 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, l’esperit crític i la pròpia iniciativa personal.  
L’assignatura està lligada amb coneixements 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 i/o facilitar la seva incorporació dintre del 
mercat laboral. 
Aquesta matèria es completa amb els continguts d’Economia de l’Empresa II 
de segon de batxillerat. 
 
 

 
  



 
 
 
ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES 

CONTINGUTS CLAU 
 

● Nombres reals 
● Polinomis 
● Trigonometria 
● Nombres complexos 
● Vectors i rectes en el pla 
● Circumferència i còniques 
● Funcions 
● Límits i continuïtat 
● Funcions exponencial i logarítmica 
● Funcions trigonomètriques 
● Derivades  
● Probabilitat i estadística 

 
 

ASPECTES RELLEVANTS DE LA MATÈRIA 
 

S’aprofundeix en parts de la matemàtica ja treballats a l’ESO com els 
polinomis, la trigonometria o les funcions. S’introdueixen els nombres 
complexos. S’inicia l’estudi de la derivada que serà un dels conceptes més 
importants en l’etapa. 
 

 
 
  



 
 
 
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 porta-foli final del propi projecte 

- Presentació final del porta-foli 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: ANATOMIA APLICADA (1r batxillerat) 

CONTINGUTS CLAU: 

 

Els continguts de la matèria s’estructuren en quatre  apartats: 
-Estructura i organització morfo-anatòmica 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 morfo-
anatòmiques 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: 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’expressió i la comunicació escènica, 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 
 
 

 


