
III. b. QUÈ ENSENYEM. Breu descripció de les matèries 

ÀREA DE FILOSOFIA 

OPTATIVA DE LÒGICA 2n ESO

Els alumnes s’han de familiaritzar en la 
resolució  d’enigmes  lingüístics, 
d’endevinalles  lògiques,  paradoxes, 
dilemes  i  problemes  de  pensament 
lateral, així com jeroglífics i sudokus. Es 
tracta de potenciar el raonament lògic, la 
fluïdesa verbal, la capacitat d’anàlisi i la 
resolució  de  problemes  de  manera 
imaginativa.
 
CULTURA  I  VALORS  (2n  ESO) La 
matèria  pretén  ajudar  l’alumnat  a 
consolidar  un  seguit  de  competències 
personals, interpersonals i socioculturals, 

tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la 
cultura. Aquest caràcter innovador d’englobar tots aquests continguts és el que justifica 
la creació d’un àmbit diferenciat i la determinació d’unes competències específiques.

CULTURA I VALORS (3r ESO)
Aquesta matèria s’imparteix en anglès en aplicació del projecte plurilingüe de centre. A 
més de la confluència dels continguts estudiats a 2n, cal assenyalar que els aspectes 
cognitius  de  la  competència  estan  al  servei  dels  aspectes  actitudinals.  En  altres 
paraules, els sabers que s’hi inclouen estan orientats a l’acció. La matèria té com a 
nucli la fonamentació dels valors ètics que han d’inspirar els criteris per tal de jutjar fets 
i  accions.  I  aquestes accions a  promoure són aquelles  imprescindibles  per  viure i 
conviure en la societat actual, complexa i diversa.

FILOSOFIA 4t ESO
La matèria de filosofia a 4t d’ESO promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, 
comprendre, reflexionar i argumentar tot utilitzant el plantejament que li és propi, més 
enllà  de cada camp concret  estudiat  en les  altres  matèries,  sense defugir  la  seva 
capacitat de transformació i canvi tant de l’individu com de la societat.

FILOSOFIA 1r batxillerat
La  matèria  consisteix  en  una  introducció  als  grans  temes  de  la  filosofia  (el 
coneixement, la realitat, la lògica, l’ètica i la política) i la seva problemàtica en relació 
amb el món actual.

 
PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA 2n batxillerat



La  Psicologia  és  un  ciència  experimental  que  estudia  els  processos  mentals  i  la 
conducta  per  tal  de  descriure-la,  explicar-la,  preveure-la  i  modificar-la  si  hi  ha 
desajustaments.  La  Sociologia  estudia  l’ésser  humà  com  un  “animal  social  per 
naturalesa”, un ésser que neix, creix i es realitza en el medi social.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n batxillerat

S’aborden amb profunditat els pensadors (Plató, Descartes, Hume, Nietzsche,…), els 
corrents (racionalisme, empirisme,…) i els grans sistemes filosòfics que hi ha hagut al 
llarg de la historia del pensament occidental, tornant a repensar els problemes que es 
varen plantejar i les solucions aportades amb esperit reflexiu i crític. 

ÀREA D’ECONOMIA

EMPRENEDORIA 3r ESO (matèria 
optativa)

Matèria enfocada cap a aspectes 
orientatius del món professional i 
empresarial.

ECONOMIA I  EMPRENEDORIA 4t 
ESO (matèria optativa)
Els  continguts  s’ordenen  en  tres 
blocs:  el  primer  bloc  conté  el 
coneixement  de  les  diferents 
formacions,  professions  i  camps 
ocupacionals existents a l’entorn. El 
segon  se  centra  en  les  habilitats 
personals i  professionals lligades a 
l’emprenedoria. El tercer bloc recull 
les  finances  personals,  amb 
l’elaboració  d’un  pressupost 
personal,  i  les  finances  de  les 
empreses.

ECONOMIA 4t ESO (matèria optativa)
L’economia a 4t d’ESO pretén aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica 
i de raonament econòmic i modelització. Això suposa tractar els continguts amb una 
metodologia que permeti introduir els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. 
L’alumnat  podrà  interpretar  alguns indicadors econòmics amb un grau d’autonomia 
suficient. 

ECONOMIA 1r batxillerat

La matèria pretén posar a l’abast dels alumnes una sèrie de conceptes i eines d’anàlisi 
que els permeten estudiar la realitat des d’un punt de vista econòmic i que es reflecteix 



en dues dimensions: com a individu que haurà de prendre contínues decisions i com a 
ciutadà actiu.
 
ECONOMIA I EMPRESA 1r i 2n de batxillerat

La matèria pretén assolir dues finalitats principals: estudiar com s’organitza i com es 
gestiona una empresa de manera global i proporcionar a l’alumne una sèrie d’habilitats 
necessàries  tant  en el  seu desenvolupament  personal  com en el  seu futur  com a 
treballador o empresari. A 2n, a més, s’aprofundeix en la comptabilitat i en l’anàlisi dels 
estats financers. 

ÀREA DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA (Ciències Socials) 

CIÈNCIES SOCIALS 1r d’ESO
El curs es divideix en dues parts: en 
la  primera  es  treballa  geografia  (la 
Terra,  el  medi  natural,  el  relleu, 
cartografia,  etc.),  en  la  segona 
prehistòria  i  història  antiga  (Grècia, 
Roma,…) amb especial incidència en 
la realitat catalana.
 
CIÈNCIES SOCIALS 2n d’ESO
També  el  curs  es  divideix  en  dues 
parts,  una  de  geografia  humana  i 
demografia  i  la  segona  d’història 
medieval. 

CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO
Es  treballa  únicament  geografia, 
principalment econòmica i política. Hi 
ha dos temes sobre relleu i clima i un 
tema  sobre  població.  S’estudien  els 
sectors  primari,  secundari  i  terciari, 

sistemes econòmics i globalització. 
Pel que fa als aspectes de geografia política, es treballen les ciutats, els estats, la Unió 
Europea i l’organització política de Catalunya i Espanya.

CIÈNCIES SOCIALS 4t ESO
Es treballa història des del segle XV fins al segle XXI però es prioritza la història dels  
segles XIX-XX, i bàsicament la història d’Europa i la història d’Espanya i de Catalunya 
(la Revolució Industrial, l’evolució política, la Guerra Civil, el franquisme i la transició 
democràtica).

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 1r batxillerat



S’estudia  i  es  repassa  la  història  bàsicament  europea  dels  segles  XIX  i  XX:  La 
Revolució Industrial, les revolucions liberals del segle XIX, els moviments obrers, el 
procés  de  colonització  i  descolonització,  Les  guerres  mundials  i  el  període 
d’entreguerres,  l’evolució  política  després  de  la  2a  Guerra  Mundial,  la  fi  del 
comunisme, el nou ordre internacional i els conflictes actuals.

HISTÒRIA D’ESPANYA 2n batxillerat
L’assignatura comprèn la història d’ Espanya des dels seus inicis a la prehistòria fins a 
l’actualitat. prioritzant la història d’Espanya des del S. XIX. Durant el curs s’analitzen 
les notícies diàries i els alumnes han d’estar informats dels esdeveniments actuals. A 
classe es fa referència contínua a l’actualitat, donant prioritat a aquells aspectes que 
són conseqüència dels fets històrics 

GEOGRAFIA 2n batxillerat
Estudia la localització i distribució dels 
fenòmens  geogràfics  (ambientals  i 
humans,)  l’anàlisi  de  les  seves 
característiques  ambientals  i 
l’organització  espacial.  S’estudia  la 
interacció entre el medi i les activitats 
humanes,  la  demografia,  les  xarxes 
urbanes  i  de  comunicacions  i  les 
polítiques  territorials.  L’àmbit  d’estudi 
és mundial, però s’aprofundeix a nivell 
de Catalunya, Espanya i Europa.

HISTÒRIA DE L’ART 2n batxillerat



Es treballa l’art des de Grècia fins al segle XX: Art clàssic: Grècia i Roma. Art medieval: 
Bizanci, Islam, Romànic i Gòtic. Art modern: Renaixement i Barroc. Art del segle XIX: 
Neoclassicisme, Realisme, Romanticisme, Impressionisme, Modernisme, Arquitectura 
del ferro. Art del segle XX: Racionalisme, Organicisme, Avantguardes, Abstracte.

ÀREA DE RELIGIÓ

RELIGIÓ 2n ESO (2 hores)
El  temari  és  un  recorregut  per  les 
diferents  tradicions  religioses:  Les 
religions  prehistòriques;  les  Antigues: 
Mesopotàmiques  i  Egípcies;  les 
històriques:  Grècia  i  Roma;  les 
Espirituals:  Hinduisme  i  Budisme;  El 
cristianisme: Jesús. 
Aquest programa es dóna a 2n d’ESO 
on es tracten les celebracions i ritus de 
les  diferents  tradicions  religioses.  La 
Festa: Naixement, Iniciació, Casament, 
Vellesa. Mort. A més s’hi afegeixen els 
continguts de 1r.
RELIGIÓ 3r ESO (2 hores)
A Tercer d’ESO es fa un recorregut de 
les religions que a Primer d’ESO no es 
donen: El judaisme; l’ Islam; el Tao; el 
Confucianisme; el Cristianisme. També 
s’hi afegeix la història de l’Església que 
s’hauria  d’impartir  a  4t:  Les  primeres 
comunitats;  les  persecucions; 

Constantí; el cisme d’Orient; Luter i la reforma; L’Església anglicana; Trento i la contra 
reforma; El concili Vaticà II i l’ecumenisme.


