
 RESUM DE MATÈRIES OPTATIVES ESO 4

ORIENTACIÓ
1- Autoconeixement: els ajuda a adquirir un major coneixement de si mateix, de les seves 

habilitats, dels seus interessos personals i professionals, de la seva manera de ser, de la 

manera d'enfrontar-se a l'estudi.

2- Coneixement del sistema educatiu a Catalunya i les diferents opcions acadèmiques i 

professionals.

3- Introducció al món laboral, eines de recerca laboral, selecció de personal, CV, 

entrevista de feina, entre d'altres.

És una matèria que pot ajudar als alumnes a decidir i triar els estudis en acabar l'etapa 

obligatòria.

LLATÍ-CULTURA CLÀSSICA. 4t ESO

La nostra vida i el nostre entorn no es poden entendre sense la cultura grecoromana. A 

través de la llengua, la mitologia, l’art, la ciència… veuràs que la contribució d’aquesta 

civilització antiga a la realitat en què vius és més important del que et penses i que la  

presencia de grecs i romans en tot allò que t’envolta és constant. Vols que te’ls donem a 

conèixer?

BIOLOGIA

L'assignatura es podria separar en dos grans blocs. Un més molecular on es treballa des 

de una mica de bioquímica de la cèl·lula al desenvolupament i reproducció d'aquestes 

(mitosi i meiosi) i la informació genètica que es troba a la cèl·lula (parlant tant d'herència 

genètica mendeliana com de modificació genètica). L'altre gran bloc seria el referent a 

evolució i ecologia. Tenint ja més en compte els ecosistemes, les poblacions, dinàmiques 

de poblacions, més centrat en grups d'organismes. 



ECONOMIA

- Explicació de conceptes bàsics d'economia   p.ex: Inflació, PIB, béns públic i privats, 

agents econòmics, factors de producció....

- Conceptes de l'actual economia: economia col.laborativa, economia circular, els falsos 

autònoms.....

- Part més pràctica:  aprenem a fer  un  pressupost familiar expliquem diferències entres 

targetes de dèbit i crèdit , aprenem a calcular el valor d'una empresa, càlcul de la taxa 

d'atur....

MÚSICA 

- Intentem fer activitats diferents per a cadascuna de les 3 hores. Pràctica instrumental i  

vocal, informàtica musical i ampliació del llenguatge musical.

-  Practica  instrumental  i  vocal:  utilitzem tots  els  instruments  disponibles  a  l'aula  com 

bateria, baix elèctric, guitarra elèctrica i guitarres clàssiques, teclats digitals, instrumental 

orff com poden ser metal.lòfons i xil.lòfons, etc. Per altra banda procurem que els alumnes 

s'animin a cantar amb micròfon. L'objectiu és interpretar cançons modernes destinades als 

concerts de Nadal, Maragall al carrer, Sant Jordi o final de curs.

-  Informàtica  Musical:  volem  desenvolupar  la  sensibilitat  pel  llenguatge  audiovisual  a 

través de programari  divers com seqüenciadors d'àudio tipus Music Maker,  per tal  de  

posar música a vídeos de publicitat o anime. Treballem també amb programes editors 

d’àudio com Audacity i editors de partitures com Encore.

- Llenguatge Musical: aprofundim en els continguts del llenguatge musical com escales, 

tonalitats, tot tipus de ritmes i compassos, harmonies, forma, textura, partitures, etc.

 FÍSICA I QUÍMICA

La Optativa de Física i Química de 4rt d’ESO està adreçada a alumnes que mostrin 

interès per la ciència i que tinguin curiositat pels fenòmens que  els envolten.

L’objectiu és aprofundir en l’estudi de la física i la química iniciat en cursos anteriors per tal 

de poder cursar un Batxillerat Cientificotècnic.

Es requereix   un domini del llenguatge per poder entendre l’enunciat dels exercicis com 

també un domini de les eines matemàtiques que ha anat adquirint durant l’etapa.



CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

Les Ciències aplicades és una matèria optativa de quart d’ESO destinada a aquells 

alumnes que tinguin intenció de fer cicles formatius de l’àmbit científic o apuntar-se 

al batxillerat-pro. No està pensada per aquells alumnes que vulguin fer el batxillerat 

científic, donat que no es tracta d’una ampliació de les altres matèries de Ciències.

Les classes es donaran en un dels laboratoris atès que és una matèria eminentment 

pràctica i de investigació on es tracten temes com el treball al laboratori, la 

contaminació, tractament de residus i aspectes vinculats al sector sanitari i del medi 

ambient.

ARTS ESCÈNIQUES

A l'optativa  d'Arts escèniques de  Quart  treballem  l'expressió  verbal  i  corporal.  Les 

activitats que fem són molt variades (improvisacions, discursos, dansa, control de la veu, 

vocalització, etc.). És imprescindible l'assistència a classe i una bona predisposició per fer 

les activitats que proposem. T'ho passaràs molt bé alhora que aprendràs i et descobriràs! 

Intentarem continuar un any més al programa de dansa "Tot dansa".  

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

L'assignatura optativa d'Educació Visual i Plàstica consta de diferents parts, encaminades 

a  tastar  les  diferents  assignatures  que  l'alumne  podrà  cursar  dins  el  currículum  del 

Batxillerat Artístic. Els continguts tracten d'introduir als alumnes al mon de l'art a partir de  

diferents  propostes:Dibuix,  materials  i  tècniques:  procés  creatiu  (Dibuix  Artístic),La 
representació  tècnica(DibuixTècnic),El  disseny:  forma  i  funció(Disseny 

d'objectes),Comunicació  i  llenguatge  audiovisual(Fotografía,  Vídeo  i  Cinema),Les 
Claus de l’art (Anàlisis d'obres Artístiques a través de la Història).

Cada any participem durant tot o part del curs escolar amb alguna entitat externa 
per  fer  projectes  d'innovació  pedagògica  com  ara  Creadors  en  Residència,  El 
MNAC, Projecte Oriol Maspons, Reflexionart,..
Fem sortides a la Filmoteca i a diferents Museus i Exposicions i veiem i fem cinema a 

l'aula o a les sales de cinema.



TECNOLOGIA

La  Matèria  de  Tecnologia  de  4t  vol  ser  el  més  pràctica  possible,  es  proposa  treballar  la 
programació de l’entorn Arduino de manera pràctica. Utilització de la impressora 3D i programes 
de dibuix tècnic amb l’ordinador. També vol ser una preparació per batxillerats i cicles formatius de 
caire tècnic.

Unitats.

1.Habitatge i instal·lacions de l’habitatge.
1.Aigua, gas i electricitat.
2.Construcció d’una casa amb elements domòtics.

2.Comunicacions.
1.Per cable i inàmbriques.
2.Protocols de comnicacions. TCP/IP.

3.Electricitat i electrònica.
1.Conceptes bàsics de l’electricitat.
2.Construcció de circuits electrònics.
3.Utilització d’Arduino per la construcció d’un cotxe seguidor de línia.

4.Robòtica.
1.Construcció i programació d’un autòmat  amb arduino.
2.Dibuix assistit per ordinador. Tinkercad i Sketchup.
3.Utilització de la impressora 3D. 

5.Introducció a la Pneumàtica i la Hidràulica.
6.Conceptes bàsics de programació. Python.
7.Projecte Final.



FILOSOFIA
Si t’agrada…

pensar sobre el sentit de la vida i el cosmos, la justícia social, qui ets tu, 
debatre i reflexionar parlant amb altres persones, escriure les teves idees
… aquesta és la teva optativa.

COM TREBALLEM A CLASSE

● Cercles de diàleg (debats, preguntes filosòfiques parlant en cercle)
● Projectes en grup
● Llibreta filosòfica (per escriure-hi les teves reflexions i pensaments durant el curs)

COM S’AVALUA
S’avaluen les participacions als cercles, els projectes i la llibreta.

CONTINGUTS
1. 1r trimestre: Les grans preguntes de la filosofia
a. La realitat existeix?
b. L’ésser humà té una ànima? Déu existeix?
c. Quin és el sentit de la vida humana? Què és la mort?
d. Podem viure fora de la societat i les seves normes?
e. El treball ens dignifica o ens esclavitza?
f. Tenen drets els animals?

PROJECTE DE FOTOFILOSOFIA

2. 2n trimestre: l’ésser humà i la societat
a. Qui soc?
b. La identitat humana: gènere, classe, racialització, diversitat funcional,...
c. Privilegis i poder

d. Racisme, capacitisme, heteropatriarcat i altres discriminacions

PROJECTE DE VÍDEO LA IDENTITAT DEL MARAGALL

3. 3r trimestre: filosofia política, la justícia social
a. L’ésser humà és dolent per naturalesa o és la societat la que ens corromp?
b. Imaginem el món: utopies i distopies

PROJECTE D’ESCRIPTURA: ESCRIVIM UNA DISTOPIA AL WATTPAD



INFORMÀTICA 

Les eines de GooglE  Eines ofimàtiques de codi lliure i gratuït. Realització de 
presentacions per treballar els següents continguts 

• Xarxes informàtiques (avantatges, tipologies,placa de 

xarxa...)

• Internet. Accés a serveis bàsics (protocol , navegació, comunicació,servei 

de dades, serveis multimèdia...)

• Internet i seguretat ( sofware maliciós: cucs, backdoors, troians, 

adware, phishing,spam ...) tallafocs.

• Sistemes informàtics (hardware,software,sistemes operatius, tipus de 

memòria..)

Disseny de Pàgines WEB Llenguatge HTML Aplicació WIX.COM 

Tractament d’imatge Retoc de la imatge, modificar mida,treballar els valors del color 

d’una fotografia, afegir text, fer fotomuntatges.

Creació i disseny App ‘s desenvolupament de coneixements bàsics. App senzilles. 

Realització d’una App intregrada amb Google Maps.

Àudio Gravació amb micròfon, treballar la qualitat del enregistrament. Crear un sketch 

sonor.

Audiovisual L’edició d’un vídeo Aprendre a editar un vídeo: títols, efectes, modificar les 

propietats de l’àudio, afegir música als clips. Realització d’un projecte d’un audiovisual on 

s’aprofiten totes les tècniques treballades al llarg del cur


