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En aquest full estan descrites les matèries que es pot triar a 4t ESO. Els colors de les 

matèries responen als diferents itineraris segons el codi següent, alguna de les matèries 

pot ser escollida a més d’un itinerari segons els colors identificatius. 

 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA  

La matèria optativa de biologia i geologia  et permetrà conèixer l'origen i l'edat del planeta 

Terra, l'origen dels éssers vius, interpretar les roques del teu territori a través d'una 

sortida geològica, i endinsar-nos fins a l'ADN de les cèl·lules. 

 

Aquesta matèria es considera imprescindible pels alumnes que vulguin seguir un batxillerat 

científic, especialment per continuar estudis relacionats amb les ciències de la salut o el 

medi ambient. 

També es considera altament recomanable per a aquells alumnes que vulguin fer estudis de 

formació professional relacionats amb les famílies d’imatge personal, d’activitats agràries, 

d’activitats físiques i esportives, d’activitats marítim-pesqueres, d’indústries alimentàries, 

de química i de sanitat. 

CIÈNCIES APLICADES 

Les Ciències aplicades a l’activitat professional és una matèria que engloba aspectes de 

diferents assignatures, com ara la química, la biologia i la geologia, directament aplicables 

a l’activitat professional. Es treballa tant l’organització, els materials i les normes de 

seguretat al laboratori, com aplicacions de la ciència en la vida quotidiana, o la contaminació, 

el tractament de residus i el desenvolupament sostenible. 

Aquesta matèria està enfocada als alumnes d’ensenyaments aplicats que puguin estar 

interessats en cursar cicles formatius necessaris per realitzar professions relacionades amb 

la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge personal, etc. 

ECONOMIA...... 

L’Economia és una matèria optativa que pretén aportar coneixements de cultura 

econòmica. 

Ens permetrà donar respostes coherents als principals temes de debat econòmica i també 

per poder opinar de manera argumentada sobre qüestions de l’actualitat econòmica. 

Aprendrem a conèixer el significat del paper que desenvolupem com a consumidors i com 

a treballadors i de la resta d’agents econòmics. 

Recomanada per l’alumnat que vulgui cursar qualsevol cicle formatiu i el Batxillerat en la 

modalitat Social. 

Recomanada als alumnes que vulguin cursar el Batxillerat Científic. 

 

 Ciències i Tecnologia  Humanitats i CC Socials  Aplicada 
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FÍSICA I QUÍMICA 

És una matèria científica, on els coneixements pràctics (problemes, pràctiques de laboratori, 

les noves tecnologies,...) són tan importants com els continguts teòrics. Els continguts a 

tractar es reparteixen en dos blocs: 

FÍSICA: Moviment, forces, força i pressió en els fluids. 

QUÍMICA: Elements i compostos, estructura de la matèria i taula periòdica, enllaç químic, 

reaccions químiques, formulació i nomenclatura de compostos químics. 

 

La Física i Química és una matèria optativa de 4t d’ESO adreçada a aquells alumnes que 

tinguin interès en augmentar els seus coneixements sobre aquestes dues ciències. 

Aquesta matèria es considera imprescindible per als alumnes que vulguin seguir un Batxillerat 

Científic, especialment per continuar estudis relacionats amb les ciències o la tecnologia. 

També es considera altament recomanable per a aquells alumnes que vulguin fer estudis de 

Cicles Formatius de Grau Mig relacionats amb les famílies de mecànica, electricitat i 

electrònica, química, indústries alimentàries, sanitat, etc. 

FRANCÈS     

La matèria de francès, a 4rt de la ESO, té diferents objectius segons el nivell dels alumnes: 

NIVELL 1: alumnes que no han fet francès en els altres cursos de la ESO. 

- adquirir una base de francès que permeti les accions bàsiques d’una conversa: presentar-

se, parlar de la família i de les activitats quotidianes, explicar els gustos i aficions ... 

- els alumnes comencen des de zero 

  

NIVELL 2: alumnes que ja han fet francès durant la ESO. 

- perfeccionar el nivell de llengua adquirit durant els anteriors cursos. Preparar els alumnes 

per presentar-se als exàmens oficials de DELF (nivell A2 o B1) 

INFORMÀTICA      

A la matèria d’informàtica creació i dissenyem documents de text i fulls de càlcul fent 

sevir les opcions avançades d’aquests programes. Treballem el tractament d’imatges amb 

el GIMP i aprenem a elaborar material audiovisual  així com presentacions amb elements 

multimèdia, xarxes locals i programació d’aplicacions per a mòbils. 

Aquests estudis van adreçats als alumnes que volen estudiar  qualsevol modalitat de 

Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mig. 
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TECNOLOGIA   

La matèria de Tecnologia a 4t de l’ESO es centra en la ROBÒTICA on es treballa per 

projectes amb la tecnologia Arduino , dissenyem i construïm instal·lacions per a l’habitatge 

que es puguin controlar mitjançant aplicacions informàtiques. D’una altra banda es treballen 

els  continguts propis de l’electrònica que es posem en pràctica al taller de Tecnologia. 

La Tecnologia és una matèria recomanada pels alumnes que vulguin estudiar Batxillerat 

Tecnològic i tots els Cicles Formatius de Grau Mig relacionats amb la Informàtica, 

Electrònica i Electricitat. 

VISUAL I PLÀSTICA..... 

A Quart d’ESO aprofundirem en els continguts de l’assignatura donats en cursos anteriors 

com són: l’expressió plàstica, el coneixement dels llenguatges visuals i gràfico-plàstics, 

l'experimentació de tècniques i materials, els fonaments del disseny i la comunicació 

audiovisual. Continuarem avançant en el dibuix tècnic. 

Recomanada per aquell alumnat que vol estudiar qualsevol Batxillerat o Cicles Formatius. 

 

 


