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FÍSICA I QUÍMICA 
 

ALUMNAT A QUI VA ADREÇADA 
La matèria de Física i Química de 4t d’ESO va adreçada a  alumnes que vulguin seguir 
els seus estudis dintre de l’àmbit científic i que hagin de cursar les matèries de Física o 
bé de Química al batxillerat.  És altament recomanable que feu aquesta matèria tots 
els que vulgueu fer alguna de les dos matèries al batxillerat. 

Haureu de fer Física al batxillerat  tots els que us vulgueu dedicar a la física, a la 
química o a qualsevol enginyeria.  

Haureu de fer Química al batxillerat  tots els que us vulgueu dedicar a la química, 
biologia, física, algunes enginyeries o qualsevol carrera d’àmbit sanitari.  

Es recomana no agafar aquesta matèria a tots els alumnes que no hagin superat la 
matèria de Física i Química de 3r d’ESO, ja que els continguts de quart son 
continuació i ampliació dels que heu fet a tercer, atès que és un pont entre la ESO i el 
batxillerat. 

OBJECTIUS 
La matèria de Física i Química té com a objectius: 

• Aprofundir en tots els conceptes treballats a la Física de 2n d’ESO i a la Química 
de 3r d’ESO. 

• Preparar als alumnes per tenir garanties de començar els estudis d’aquestes 
dos matèries de batxillerat amb èxit.  

• Familiaritzar-se amb el treball de laboratori i aprendre algunes tècniques 
bàsiques.  

• Utilitzar els conceptes adquirits a la matèria de matemàtiques de tercer i quart 
d’ESO per resoldre els problemes. 

CONTINGUTS 
De Química (es treballaran fins el mes de febrer): 

• L’àtom i la taula periòdica 

• Formulació i nomenclatura inorgànica 

• Enllaç químic i forces intermoleculars 

• Química orgànica 

• Reaccions químiques 

De Física (es treballaran a partir del mes de febrer): 

• Cinemàtica 

• Les lleis de Newton 



 

• Forces a l’univers  

• Energia mecànica i treball 

AVALUACIÓ 
Tot i que els continguts de la matèria són un pont entre la etapa de la ESO i la del 
Batxillerat, per fer l’avaluació, se seguirà la mateixa metodologia d’avaluació que 
segueix el departament de ciències al llarg dels quatre cursos d’ ESO. 

S’avaluarà sobretot en proves escrites, es realitzaran 2 o 3 proves cada trimestre. A 
part de la puntuació obtinguda en aquestes proves es tindrà molt en compte l’actitud 
de l’alumne, el seu treball dia a dia, tant a l’aula com a casa, la realització de les 
pràctiques de laboratori i la llibreta de la matèria. 

  



 

BIOLOGIA 
 

ALUMNES A QUI VA DIRIGIDA LA MATÈRIA 
Un científic o científica ha de ser precís, organitzat, curiós, observador, innovador i 
capaç de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. 

Convé que cursen la matèria tots aquells/es alumnes interessat a fer batxillerats 
relacionats amb l’àmbit científic, el medi ambient  i  la salut. 

OBJECTIUS 

• Comprendre les grans idees de la ciència i utilitzar-les per interpretar fets 
rellevants de la vida quotidiana. 

• Utilitzar conceptes i estratègies pròpies del treball científic a través de 
simulacions, per plantejar preguntes rellevants i obtenir conclusions a partir 
d’evidències. 

• Comprendre missatges de continguts científic, elaborar-ne i comunicar-ne, 
utilitzant el llenguatge oral i escrit. 

• Cercar i seleccionar informació sobre temes científics, utilitzant diferents 
mitjans i fonts, valorar-la críticament i emprar-la per orientar i fonamentar les 
pròpies opinions i les actuacions.  

• Tendir a actuar en funció d’actituds i hàbits favorables a la cura i promoció de la 
salut individual i comunitària fonamentats en els coneixements bàsics científics. 

• Analitzar críticament qüestions científiques socialment controvertides, 
argumentar les pròpies opinions tenint en compte les dels altres i aportant 
evidències i raons fonamentades en el coneixement científic, i tendir a actuar 
de manera conseqüent, responsable i solidària.  

• Reconèixer la naturalesa de la ciència i situar els coneixements científics més 
importants en un context històric, per comprendre tant la gènesi dels 
conceptes i teories fonamentals. com les interaccions entre la ciència, la 
tecnologia i la societat.  

CONTINGUTS 

• La cèl·lula. És repassarà l’estructura cel·lular i s’introduiran conceptes de 
transport a través de les membranes , metabolisme, moviment cel·lular i 
reproducció. Es conclourà el tema amb la teoria cel·lular. 

• Les bases de l’herència. Es farà una introducció a l’estructura dels àcids nucleics 
i al dogma central de la biologia molecular. Comparativa mitosi-meiosi procés i 
finalitats 



 

• La transmissió de caràcters. Especial incidència en les lleis de Mendel. 
Introducció a les variacions de la genètica mendeliana i a l’herència lligada al 
sexe i del sexe. 

• L’enginyeria genètica. Establir les bases de la tecnologia de l’ADN recombinant i 
de la clonació. Aplicacions de l’enginyeria genètica. Pràctica extracció d’ADN de 
les cèl·lules 

• L’origen de la vida i l’evolució. Teories fixistes, Lamarck, Darwin i 
neodarwinista. Adaptacions dels organismes. Procés d’especiació i les proves 
de l’evolució. No veurem l’evolució humana. 

• Els ecosistemes i els factors ambientals. Estudi dels factors abiòtics i les 
adaptacions. Relacions intraespecífiques i interespecífiques.  

• La matèria i l’energia en els ecosistemes. Estudi dels nivells tròfics. Xarxes i 
piràmides tròfiques. Transferència de matèria i energia. No es veuran els 
paràmetres tròfics.  Cicle del carboni 

• Els ecosistemes i l’ésser humà.  Introducció al concepte d’impacte i gestió 
sostenible. 

• Un planeta dinàmic. Interior de la geosfera. Estudi d’ones sísmiques. Models 
d’estructura terrestres i tectònica de plaques. Pràctica: perfils topogràfics. 

• L’evolució del relleu: Processos endògens i exògens. 

• La història de la Terra. Els estrats, els plecs les falles, els fòssils...tot això 
explicat des de la perspectiva de la realització de mapes geològics. 

AVALUACIÓ 
Al llarg del curs hi ha tres avaluacions ordinàries. Cada trimestres es realitzaran dos o 
més proves escrites el dia i l'hora acordat entre el professor i els alumnes.  Les 
qualificacions per a cada una d'aquestes avaluacions s’obtenen avaluant el grau 
d'assoliment de cada una de les competències de l'àmbit i transversals treballades 
durant el trimestre. 

Es consideraran les notes obtingudes en els controls escrits realitzats durant el 
trimestre, així com l’avaluació contínua (feina diària a classe, feina encomanada, 
pràctiques de laboratori, qüestionaris de vídeos, actitud). 

En cas que un alumne no assoleixi les competències de la matèria durant un trimestre, 
l'alumne podrà obtenir la qualificació de AS (Assoliment Suficient) durant el trimestre 
següent sempre que demostri l'assoliment de les competències no adquirides el 
trimestre anterior. En alguns casos especials, el professor pot demanar una prova 
escrita als alumnes per tal de recuperar l'avaluació pendent. 

  



 

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT 
PROFESSIONAL 

Alumnat a qui va adreçada 
La matèria de Ciències aplicades de 4t d’ESO va adreçada a  alumnes que vulguin seguir 
els seus estudis dintre de l’àmbit científic i tecnològic tant en estudis de batxillerat com 
de formació professional.  

En cap cas és una matèria que faci de pont per poder fer la tecnologia de batxillerat. 

Depenent de les inquietuds i les motivacions de l’alumnat que cursi la matèria es 
dirigirà més per preparar estudis teòrics de batxillerat o bé en l’àmbit més pràctic per 
seguir amb un grau de formació professional. 

Objectius 
La matèria de Ciències aplicades té com a objectius: 

• Aprofundir en tots els conceptes treballats a les ciències naturals i a la 
tecnologia estudiades al llarg dels primers cursos d’ESO. 

• Familiaritzar-se amb el treball de laboratori i aprendre algunes tècniques 
bàsiques.  

Continguts 

• El treball dels científics 

• Forces i moviments 

• L’energia 

• La matèria: propietats i estructura 

• Els canvis: impactes sobre el medi ambient 

Avaluació 
Donat que la matèria seguirà una metodologia o una altra depenent de l’alumnat que 
la cursi, l’avaluació també pot ser diferent en funció de l’alumnat que cursi la matèria. 

Així es donarà més pes a les proves escrites o bé al treball de laboratori o projectes 
que es facin com a deures en funció dels objectius que tinguin els alumnes. 

  



 

INFORMÀTICA 
Continguts 
 

• Programes de tractament de la imatge (gimp)  

• Dibuix tècnic (libre-cad) 

• Dibuix tècnic en 3d (sketch-up) 

• Realització de app’s per al mòbil (app inventor) 

• Robòtica ( programació arduino) 

• Creació de documents ( google sheets) 

• Creació de presentacions (prezzi) 

• Programes de tractament del sò  

• Tractament de video 

• Creació de pàgines web (google sites) 

 

TECNOLOGIA GENERAL 
Continguts 
 

• L’habitatge 

• Materials i tècniques de construcció 

• Instal.lacions de l’habitatge 

• Electricitat 

• Circuits digitals i de control 

• Sistemes automàtics i robotica 

• Mecànica  

• Pneumàtica 

• Reciclatge materials... 

 

 



 

TECNOLOGIA ROBÒTICA 
 Continguts 

• Electricitat i electrònica  

• Sistemes automàtics  

• Robòtica 

• Circuits digitals i de control 

• L’habitatge 

• Pneumàtica i hidràulica 

 

Criteris generals d’avaluació informàtica, tecnologia 
general i tecnologia robòtica  
Es farà una primera avaluació a finals d’octubre (avaluació inicial), una segona a 
principis de desembre, una tercera al març, una quarta al començament de juny, i unes 
proves extraordinàries a principis de setembre. De totes aquestes avaluacions, així 
com de l’avaluació final, seran informats els pares/mares/tutors dels alumnes 
mitjançant el butlletí de notes. 

Dins de cada matèria, es realitzaran una o més proves sobre els continguts treballats a 
classe.  

Si un alumne NO SUPERA  una avaluació, el professor pot establir un procediment de 
recuperació (prova escrita, treball...).  

L’alumne/a s’examinarà o presentarà els treballs corresponents, si és el cas, dels 
continguts de les avaluacions que tingui una qualificació de NO ASSOLIMENT a finals de 
juny per a recuperar alguna avaluació. 

Si l’alumne/a NO ASSOLEIX les competències, haurà d’anar a les proves 
extraordinàries. L’alumne/a s’examinarà, o presentarà els treballs corresponents si és 
el cas,  dels continguts de tota la matèria del curs. 

 

 

  



 

FRANCÈS 
 

Descripció 
Aquesta matèria t’ofereix la possibilitat d’aprendre una llengua amb molt poc temps, es dona 
prioritat a la comunicació sense deixar de banda les altres destreses (comprensió escrita, 
comprensió oral i l’expressió escrita). 

 

Sabies que...  
- el francès es parla en els cinc continents i el parlen més de 200 milions de persones. 

-el francès és parla en 56 països del món. 

- el francès juntament amb l’anglès són les llengües més parlades a la Unió Europea. 

-es busquen professors de francès perquè no hi ha prou gent llicenciada en Filologia francesa. 

-es busquen enginyers que tinguin un bon nivell de francès. 

- la cambra de Barcelona cada any posa anuncis perquè no troba gent per cobrir places on la 

  gent domini aquesta llengua. 

- estudiar a França pot ser més econòmic que al nostre país. 

 

El departament de Llengües-Francès 
T’ofereix a més la possibilitat de preparar-te per als diplomes de DELF A2 i B1 depèn de tu que 
també puguis fer el B2. Aquests diplomes valen per treballar a  tot el món. 

Pots acabar el batxillerat amb un B1 i recorda amb un B2  per acabar la carrera. També tens la 
opció d’entrar a estudiar en una universitat francesa. 

  



 

LLATÍ 
Descripció 
La matèria de llatí, opcional a quart curs, suposa un apropament específic a la llengua i 
cultura llatina, amb continguts lingüístics i culturals complementaris entre si i units pel 
seu caràcter d'aportacions substancials del que es coneix com a herència clàssica. 
S'adreça a totes les noies i els nois d'aquest curs aportant continguts de l'educació 
bàsica com a complement dels aprenentatges lingüístics i comunicatius i dels 
coneixements de l'herència cultural. Per a l'alumnat que pretén cursar el batxillerat 
d'humanitats i ciències socials, es planteja com a introducció als seus estudis.  

La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la llengua 
que és l'origen de la família lingüística de les llengües romàniques, i conèixer els 
aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per  poder relacionar-los 
amb els del món actual.  

Continguts  
El sistema de la llengua llatina  

Reconeixement de l’abecedari i la pronúncia del llatí.  

Reconeixement de les diferències i semblances bàsiques entre l’estructura de la 
llengua llatina i la de les llengües romàniques.  

Ús d’estratègies per a la intercomprensió entre llengües romàniques a partir del 
reconeixement dels elements de la llengua llatina  

La història i l’evolució de la llengua llatina  

Identificació del vocabulari de la ciència i de la tècnica  

Llatinismes i locucions llatines  

Reconeixement de l’origen i evolució del llatí  

Curiositat per conèixer el significat etimològic de les paraules  

La cultura llatina : del món clàssic a l’actualitat  

Lectura de textos diversos i visionat de pel·lícules o altres documents per tal de 
conèixer les obres i els personatges més rellevants de la mitologia i literatura 
clàssiques. 

Lectura de textos clàssics traduïts al català  

Observació directa i indirecta del patrimoni arqueològic romà  

Reconeixement de la mitologia en tota mena d’arts  

Valoració del paper de Roma en la història dels països de la mediterrània  

Sortides professionals 
L'estudi del llatí ajuda a dominar la llengua catalana, castellana i qualsevol altra llengua 
neollatina. A més, amb el coneixement del llatí, es poden aprendre més fàcilment 



 

moltes llengües més: totes les neollatines i les indoeuropees com anglès, alemany, rus, 
etc... 

El llatí és la llengua de la Filosofia, Teologia, Política i Història i només sabent llengües 
clàssiques,  es poden comprendre els conceptes d'aquestes disciplines. Cal no oblidar 
que també és la llengua científica internacional, ja que els noms científics de tots els 
animals i plantes actuals o fòssils estan en llatí. 

També cal remarcar la importància de l'estudi de la cultura i literatura clàssiques, ja 
que la cultura europea es fonamenta en Grècia i Roma. 

Amb tot això, podem concloure que els estudis clàssics són molt útils per a la 
construcció del propi pensament. El llatí i el grec requereixen un estudi profund de la 
lògica lingüística i una conseqüència important és la disciplina mental que es 
desenvolupa i l'elevat nivell d'organització cerebral que s'obté. Tot això, facilita la 
capacitat de raonar i d'expressar el propi pensament i aquesta disciplina mental roman 
en el temps, tot i què els coneixements concrets s'oblidin. 

 

  



 

ECONOMIA 
 

Alumnat a qui va adreçada 
Recomanada  per  a  l’alumnat  que  vol estudiar  batxillerat  social  o algun  cicle 
formatiu  de  la família de  comerç  i  màrqueting, administració  i  gestió,  etc. 

Continguts 
BLOC 1. L'ECONOMIA I ELS   SISTEMES ECONÒMICS 

• Les necessitats humanes i l'escassetat. 

• L'assignació de recursos i el cost  d'oportunitat. 

• Els cicles  econòmics. 

 BLOC 2. L'EMPRESA I LA  FUNCIÓ  DE  PRODUCCIÓ 

• L'empresa i l'empresari. 

• La funció  de  producció i els    factors productius. 

• El desenvolupament sostenible. 

• Tipus d'empreses.  

• Funcions, objectius i fiscalitat.  

• Ingressos, costos i beneficis. 

• Comerç internacional i globalització econòmica. 

BLOC 3. EL SECTOR PÚBLIC 

• Els  ingressos i  les despeses de l'Estat. 

• El deute  públic i  el  dèficit  públic. 

• La política fiscal. 

• La política monetària: el BCE L'economia de la UE. 

• Polítiques comunes. 

• La  inflació  i  la    deflació.  

• L'ocupació  i  l'atur. 

BLOC 4. LES  FINANCES  PERSONALS 

• Els ingressos, les despeses, el consum, l'estalvi i les inversions 

• La gestió del pressupost personal  

• Productes financers de dèbit i crèdit 

• L'assegurança com a mitjà de cobertura de riscos 



 

BLOC 5. AUTOCONEIXEMENT I ITINERARI FORMATIU 

• Interessos, aptituds i motivacions personals Itineraris .formatius i carreres 
professionals. 

• Treball  per  compte  propi i  treball  per compte d'altri . 

• Drets i  deures que es deriven de  les  relacions laborals.  

• El  contracte de  treball i  la  negociació  col·lectiva. 

  



 

EMPRENEDORIA 
 

Alumnat a qui va adreçada 
Recomanada per a l'alumnat que vol estudiar qualsevol cicle formatiu. També per 
a aquell a qui li interessi elaborar el seu propi itinerari formatiu i professional que 
respongui a les seves competències, interessos i actituds personals o elaborar el 
seu propi pla d'empresa. 

Continguts 
BLOC 1  AUTOCONEIXEMENT I ITINERARI FORMATIU 

• Interessos, aptituds, capacitats i motivacions personals. 

• Itinerari formatiu i carrera professional. 

• El treball. Drets i deures derivats de la relació laboral . 

• El contracte laboral i la negociació col·lectiva. 

• Els riscos laborals i la prevenció. 

 

BLOC 2 INICIATIVA EMPRENEDORA I PROJECTE D'EMPRESA 

• La iniciativa emprenedora. 

• La idea de projecte d'empresa. 

• Planificació i execució d'un pla d'empresa. 

• Característiques del mercat. 

• L'empresa: tipus d'empreses.  

• Funcions, objectius i fiscalitat . 

• Viabilitat del projecte empresarial. 

• Ajudes i suport a la creació d'empreses. 

BLOC 3 PLANIFICACIÓ FINANCERA 

• Els ingressos, les despeses, el consum i l'estalvi el pressupost personal. 

• El diner. El sistema financer i bancari. 

• Conceptes d'inversió i finançament . 

• Intermediaris financers. 

• Fonts de finançament empresarial . 

• La planificació financera. 

• Els impostos. 



 

FILOSOFIA 
 

Alumnat a qui va adreçada 
Aquesta matèria és per a aquells alumnes que vulguin estudiar batxillerat o 
simplement a alumnes que els agradi reflexionar i qüestionar-se el món que els 
envolta a través del diàleg i el debat per tal de construir pensament crític i 
desenvolupar una ciutadania responsable. 

 

Continguts 
En aquesta matèria es treballen els continguts següents: 

La filosofia i el filosofar: La reflexió filosòfica. Veritat, opinió i saber. Les estructures de 
l’argumentació. La distinció entre aparença i realitat. La mort i el sentit de la vida. La 
moral. Val la pena actuar bé? Tenen drets els animals? 

La dimensió personal de l’ésser humà: Determinants biològics i determinants 
culturals. Humans, animals, clons, zombis i cíborgs. Emotivitat, sentiments i 
pensament. La identitat personal. La dignitat de la persona. L’acció humana: intenció, 
fins, mitjans, conseqüències. La llibertat, la voluntat, el determinisme i la 
responsabilitat. La felicitat i el bé. 

La dimensió social de l’ésser humà: La diferència i la discrepància. La convivència en el 
pluralisme. L’amor. La relació d'amistat. Origen i necessitat de l’Estat. La justícia i el 
dret. L’autoritat política i la desobediència civil. L’art i l’experiència estètica. La 
responsabilitat ecològica: el medi ambient i les obligacions amb les generacions 
futures. 

 

  



 

MÚSICA 
Continguts 
 

Percepció i anàlisi.  

• Funcionament dels processos cognitius i emocionals de percepció musical. 

• Variables que formen el gust musical de les persones. 

• Elements musicals, contextuals i funcionals que intervenen de forma integrada 
en I’escoIta. 

• Valors socials, culturals i estètics de les diverses tradicions musicals del món. 

• Vocabulari i terminologia específica per descriure, debatre i reflexionar sobre la 
música, els seus usos i funcions en la societat contemporània. 

 

Expressió, interpretació i creació    

• PROJECTE “CONCERT DE NADALES” (La veu i els instruments) - De setembre a 
desembre. 

• PROJECTE “COM SONA L’ESO” (La veu i el cos) -  De gener a maig. 

• ACTUACIÓ AMB L’ORQUESTRA STOP A L’ENTREGA D’ORLES (La veu i els 
instruments) - Juny 

• Elements musicals, en un sentit de complexitat progressiva, en la interpretació i 
creació musical amb relació al ritme, la melodia, la textura, I’harmonia, Ia 
dinàmica i la instrumentació. 

• Habilitats tècniques, expressives i comunicatives amb els instruments, la veu i 
el cos. 

• Programari i dispositius tecnoIògics de suport a Ia interpretació, I’arranjament, 
Ia composició i la improvisació musical. 

• Projectes disciplinaris o transdisciplinaris, interpretatius i/o creatius, per ser 
representats fora de I’auIa o deI centre. 

• Projectes de recerca vinculats al coneixement artístic. 

Música, societat i compromís.  

• La música en Ies arts escèniques. EI teatre, Ia dansa, I’òpera i eIs musicaIs. 

• La música en el cinema, la publicitat i els mitjans de comunicació. La música 
com a suport potenciador d’imatges, missatges o idees. 

• Els perfils professionals amb relació al coneixement i la pràctica musicals des 
dels seus diversos apropaments i tractaments. 

• Indústria i consum musical en les societats modernes. 

• InfIuència de Ia música en eIs processos d’identitat personaI, sociaI i cuIturaI. 



 

• Característiques d’accions prosociaIs que incorporen Ia música en entorns 
propers a I’aIumnat. 

Avaluació 

• Definir eIs processos d’ordre cognitiu i emocionaI que intervenen en Ies fases 
de percepció i comprensió musical. 

• Ser capaç de comunicar i argumentar el gust musical propi i de respectar els 
gustos i les identitats musicals dels altres. 

• Fer ús de I’escoIta anaIítica i refIexiva, mostrant curiositat i iniciativa, per 
expressar opinions i coneixements sobre Ia diversitat d’estiIs musicaIs de forma 
personal, crítica i creativa. 

• Relacionar de forma integrada els coneixements teoricopràctics de la música 
amb relació al seu context de creació i funció cultural. 

• Saber exposar els criteris estètics i estilístics que permeten identificar les 
músiques diverses que s’escoIten en eIs mitjans de comunicació i en I’entorn 
ambientaI quotidià. 

• Interpretar eI repertori musicaI amb Ia veu, eIs instruments i eI cos a partir d’un 
procés de treball estratègic i amb iniciativa personal. 

• Crear composicions a partir del consens general, les orientacions i les finalitats 
preteses, fent servir una àmplia gama de recursos i suports. 

• Utilitzar eines i recursos per al tractament i edició del so i la imatge a partir del 
disseny de projectes personals i/o col·laboratius. 

• Presentar i defensar projectes de treball i/o recerca entorn de la música. 

• EIaborar propostes interdiscipIinàries vincuIades a Ies arts escèniques o d’aItres 

• disciplines. 

• Ser capaç d’identificar i conèixer Ies professions vincuIades a Ia música des dels 
diversos usos i enfocaments. 

• Mostrar iniciativa en I’ús deIs coneixements assoIits a I’auIa i fora d’eIIa per dur 
a terme accions o generar projectes de caràcter axiològic i social. 

 

  



 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

La matèria d’Educació Visual i Plàstica de 4t de l’ESO, té com a finalitat desenvolupar 
les capacitats perceptives, expressives i estètiques de l’alumnat,   dotant-lo de les eines 
que li permetin accedir i transformar la informació en coneixement d’una manera 
pràctica i manipulativa. 

Els continguts de la matèria d’Educació Visual i Plàstica van relacionats amb la 
comunicació tant visual, audiovisual, artística, com lingüística i cultural; per tant, totes 
les activitats que es realitzaran aniran relacionades directament amb conèixer els 
diferents  llenguatges d’expressió relacionats amb la matèria, les professions 
relacionades amb l’àmbit artístic (disseny gràfic, il.lustració, fotografia, arts digitals, 
disseny de moda i tèxtil…), els diversos moviments artístics (expressionisme, video-art, 
realisme, body art, cubisme, dadaisme…)  i  les diferents tècniques artístiques ( 
aquarel·la, gravat, tècnica de la cera, mosaic, graffiti…)   

Aquesta matèria va dirigida a tot aquell alumnat que sigui creatiu i li agradi tot allò 
manipulatiu i a qui vulgui fer un batxillerat artístic o cicle formatiu d’arts o de caràcter 
manipulatiu. 

 

Gravat                                                                        Aquarel·la 

 

       

 

 


