
Optatives de 4t d'ESO 19-20

INSTITUT BANÚS

DESCRIPCIÓ DE LES OPTATIVES DE 4t d'ESO per al curs 2019-2020

FRANJA DEPARTAMENT MATÈRIA DESCRIPCIÓ

F1 Experimental Física i Química

Destinat a l'alumnat d'itinerari de Batxillerat Científic, Batxillerat Tecnològic i també 
als interessats en Cicles Formatius d'energies, química, seguretat i medi ambient... i 
sobretot a l'alumnat que li agradi les Ciències. Estudiarem el moviment, les forces, 
l'energia, les ones i les reaccions químiques.

F1 Humanitats Llatí
Inici del llatí i del coneixement de l'antiga Roma. Es necessita el llibre que hi ha al 
llistat de llibres.

F1 Expressió Música 

L'optativa de Música amplia i aprofundeix els continguts de 1r i 3r d'ESO. Per a què 
ens pot servir la música en la vida quotidiana? Quins oficis estan relacionats amb la 
úsica? Quina música agrada als nostres companys d'institut? Fem un anunci de 
ràdio o de TV? Com és la música d'altres cultures? Amb una metodologia 
eminentment pràctica i grupal, l'alumne es va construint les seves respostes i les 
posa en comú usant les tecnologies informàtiques al seu abast.

F1 Expressió
EVP

Revista Banews

Realittzació de la revista de l'institut, utilitzant les tecnologies TIC. L'alumnat 
s'introdueix a la creació i les anàlisis de missatges visuals i escrits. En aquest procés, a 
l'alumnat, fent ús de les noves tecnologies i de comunicació TIC, se li proporcionen 
tot un seguit d'eines que li poden permetre entendre i descodificar al mateix temprs 
que crear-ne de nous, tot un seguit de missatges que els apropa al món dels mitjans 
de comunicació.

F1
Llengües 

estrangeres
Francès 

Al final de curs, l'alumne ha de ser capaç de mantenir una conversa on pugui 
presentar-se, parlar sobre temes que li són propers i fer preguntes per a obtenir 
informació bàsica de l'interlocutor. La mateixa informació serà tractada mitjançant 
l’expressió escrita. Al darrer trimestre, es tractaran temes vinculats amb el futur 
professional.

F2 Transversal
Arts escèniques

(BSM)

L'optativa d'arts escèniques i dansa, té com a finalitat la comprensió i la 
interpretació de formes d'expressió escènica variades. A partir de coneixements 
bàsics del teatre i la dansa s'ha d'arribar a un producte de creació artística. 
L'enfocament d'arts escèniques i dansa és eminentment pràctic. 
Aquest curs també es farà l'obra anual de teatre en anglès en aquesta optativa, 
l'alumnat serà escollit mitjançant un càsting (20). La resta farà arts escèniques.

F2 Ciències Socials Economia

La matèria d'Economia a 4t d'ESO ens introdueix en el món de les finances amb una 
doble perspectiva. D'una banda analitzem de manera senzilla el que signifiquen les 
principals dades econòmiques en un món globalitzat, així analitzem l'atur i la seva 
evolució, el PIB o la iinflació. En una altre aspecte ens endinsem en el món de 
l'empresa mitjançant un simulador empresarial. Fem hipòtesis sobre la nostra 
empresa, com ara: què venem, a quins preus ho fem, etc; i les dades són recollides 
en un simulador que cada setmana ens presenta uns beneficis i una situació envers 
la competència.

F2
Llengües 

estrangeres
Francès 

Ampliació dels coneixements adquirits amb les optatives de Francès de 3r d'ESO. 
S'insistirà especialment amb tot el referent a l'expressió oral. Es preveu realitzar una 
sortida didàctica al sud de França. L'alumnat podrà preparar-se per l'examen oficial 
A2.

F2 i F3 Tecnologia Informàtica

Té com a finalitat conéixer les tècniques de creació de continguts multimèdia, 
publicació i difusió de continguts. Ampliació d'ofimàtica i tractament d'imatges 2D i 
3D. Introducció als llenguatges de programació formals (Javascript i/o Python) i 
llenguatges visuals (Appinventor o altres) per a mòbils Android. Desenvolupament 
de pàgines Web dinàmiques, jocs i aplicacions per mòbils. El desdoblament d'un 
dels grups d'Informàtica possibilitarà que a un dels grups es facin alguns temes o 
unitats en anglès.

F2 i F3 Tecnologia Tecnologia

S'introdueix a l'alumne en la teoria i la pràctica dels sistemes pneumàtics i hidràulics 
amb el muntatge d'un projecte, electrònica analògica i digital, pràctiques 
d'electrònica pr a conèixer els components electrònics i el seu funcionament i 
pràctiques de programació amb Arduino i PICAXE d'electrònica digital. Es farà 
modelatge i construcció d'un prototip d'alguns dels projectes desenvolupats amb 
una impressora 3D. El desdoblament d'un dels grups de Tecnologia possibilitarà que 
les classes, en un dels grups, sigui en anglès.

F3 Experimentals Biologia i Geologia

Els continguts que es treballaran estan relacionats principalment amb Genètica i 
Biotecnologia. També estudiarem el funcionament dels ecosistemes amb treballs de 
camp i finalment ens adonarem que el nostre planeta és molt dinàmic: Heu sentit 
parlar dels terratrèmols i els volcans?

F3 Humanitats Filosofia

La matèria de Filosofia està pensada per començar a reflexionar al voltant de 
qüestions com: la diferència entre la realitat i els somnis, la manera com ha anat 
canviat la visió de l'univers al llarg de la història, el problema ètic de l'avortament o 
dels drets dels animals, o en què consisteix la felicitat.

F3 Expressió
Visual i Plàstica 

(Art, disseny i imatge)

El curs consta de tres blocs que es desenvoluparan a raó d'un per trimestre: 
Bloc artístic (El llenguatge de l'art, de les tècniques artístiques i el projecte artístic), 
Bloc Tècnic (La geometria plana i els sistemes de representació) i 
Bloc 3 (El disseny gràfic, la publicitat, el cinema i la televisió).

* Les matèries que estan marcades de color GRIS són les que estaran desdoblades dins de la mateixa franja
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FULL DE DEMANDA DE MATÈRIES OPTATIVES a 4t d'ESO  (Curs 2019-2020)

FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3

Física i Química Arts escèniques (BSM) Biologia i Geologia

Llatí Economia Filosofia

Música Francès Informàtica

Visual i Plàstica
(Revista Banews)

Informàtica Tecnologia

Francès Tecnologia Visual i plàstica
(Art, disseny i imatge)

Itinerarirs recomanats en funció dels estudis a cursar després de 4t d'ESO:

Batxillerat de Ciències i de Ciències del Medi Ambient o Cicles Formatiu d'àmbit científic:

- Es recomana: Física i Química, Biologia i Geologia.

Batxillerat d'Enginyeria telmàtica i Tecnologia o Cicles Formatius d'àmbit tecnològic:

- Es recomana: Física i Química, Informàtica i Tecnologia.

Batxillerat d'Humanitats o Cicles Formatius d'àmbit humanístic:

- Es recomana: Llatí, Filosofia.

Batxillerat de Ciències Socials i Jurídiques o Cicles Formatius d'àmbit social:

- Es recomana: Francès, Economia, Informàtica.

Cada alumne/a haurà de triar 3 matèries optatives, una a cada franja. 
Cal marcar, a cada franja, les matèries triades en ordre de  prioritat (1a, 2a i 3a opció).

 NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A:                                                                                                                  Grup: 3r _______

OPCIÓ FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3

Opció 1

Opció 2

Opció 3

SIGNATURA de la mare/pare/tutora/tutor

Cerdanyola del Vallès, __________ de juny de 2019


