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Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 

 
 
Matèria optativa de 4t ESO: BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

 
De què va la matèria? 

 
L’optativa de 4t  de Biologia i geologia és de 3 hores setmanals.  
La distribució al llarg del curs serà de dos trimestres dedicats a la biologia i un trimestre                                 
a la geologia. 
Aquesta matèria t’apropa a respondre, amb més profunditat, les preguntes: qui sóc,                       
amb qui convisc i on visc. 
 

 
Què farem? 

 
 
BIOLOGIA: Treballarem el procés de reproducció cel·lular, i el seu significat biològic.                       
Aquest fet ens condicionarà la variabilitat dels éssers vius la qual ens portarà a conèixer                             
els aspectes hereditaris i evolutius, incloent els de l’espècie humana. 
- Des dels primers estudis de genètica fins al projecte genoma humà. La clonació                         

i els transgènics. Malalties hereditàries i selecció d’embrions.  
- L’origen de la vida a la Terra. Les teories de l’evolució abans i ara. Biodiversitat. 

A més, relacionarem aquesta biodiversitat amb els ecosistemes i les relacions que                       
s’estableixen entre ells. Així com els canvis que es produeixen en els ecosistemes en el                             
temps. I tenint en compte els impactes que produïm els humans en el medi natural. 
 
GEOLOGIA: Treballarem l’estructura i composició de l’interior de la Terra. Indagarem                     
sobre la història geològica de Catalunya a partir, entre d’altres, dels fòssils. Sabrem                         
perquè a la Terra hi ha volcans i terratrèmols i quin és el risc real que es produeixin on                                     
vivim. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
Si vols fer el batxillerat científic o cicles formatius relacionats amb sanitat, tècniques de                           
laboratori o diagnòstic, medi ambient, t’aconsellem que triïs l’optativa de                   
biologia-geologia. A més, també gaudiràs adquirint els coneixements bàsics que et                     
permetran entendre la informació de divulgació tècnica o científica que expliquen els                       
mitjans de comunicació. 
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Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: FÍSICA I QUÍMICA 
 

De què va la matèria? 
 
En aquesta optativa de 4t es treballarà la física i la química durant 3 hores setmanals. 
  
FÍSICA: A segon vas treballar moviment, forces i ones. En aquesta matèria aprofundiràs 
en tots aquests temes i, a més, estudiaràs les lleis de Newton, les seves aplicacions, la 
dinàmica, la cinemàtica i els fluids. 
 
QUÍMICA: A tercer has treballat la classificació de la matèria i l’estructura de l’àtom. 
Ara pots millorar els teus coneixements sobre les propietats de les substàncies, conèixer 
els elements de la taula periòdica, experimentar amb reaccions àcid-base 
quotidianes, conèixer la química del carboni, els hidrocarburs com a recurs energètic i 
problemes ambientals relacionats amb el seu ús. 
 

Què farem? 
 
Es plantejaran preguntes que entre tots anirem responent. 
Analitzarem problemes quotidians als quals podrem donar resposta amb l’ajuda de 
models teòrics. 
Investigarem problemes, mesurarem i obtindrem dades (amb sensors, instrumental de 
laboratori....) que recollirem per a la seva anàlisi sistemàtica. 
A partir d’un problema plantejat, dissenyarem un procediment per trobar-hi la 
resposta. 
Farem servir el coneixement après per poder donar explicació a problemes socials i 
ambientals. 
Farem treball en grup: recerca d’informació i posada en comú, realització 
d’experiències al laboratori, debats a partir d’un tema proposat...... 
 

Per a què em servirà? 
 
Si t’agrada la ciència i el treball experimental i tens pensat triar un batxillerat científic o 
tecnològic i cicles formatius afins, seria convenient que agafessis l’optativa de física i 
química. 
 
 
 
   

Institut Vallès Telf 93 725 08 88 3/17 

Valentí Almirall, 40 institutvalles@xtec.cat 
08206   Sabadell www.institutvalles.cat  



 
 

 
Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 

 
 
Matèria optativa de 4t ESO: TECNOLOGIA 
 
 

De què va la matèria? 
 
A l’optativa de 4t es treballarà la tecnologia durant 3 hores setmanals.  
Es tractaran diferents aspectes de la tecnologia, com ara: 
ELECTRICITAT: electricitat domèstica, circuits de control. 
ELECTRÒNICA: elements semiconductors, sensors i temporitzadors. 
ROBÒTICA: sistemes de control, sensors i actuadors elèctrics, motors elèctrics, ... 
 

Què farem? 
 
Aquests temes es tractaran de manera teòrica i pràctica, tot fent projectes i activitats 
que simulen el comportament real de les coses. 
Totes les sessions es realitzen al taller de tecnologia, amb suport digital. 
 

Per a què em servirà? 
 
Si no tens massa clar què vols estudiar, però en canvi t’interessa el tema de 
l’electrònica o la mecànica,  t'aconsellem agafar aquesta optativa. Aprendràs a 
resoldre qüestions pràctiques que et serviran per al futur i t'ho passaràs bé. L'únic 
requisit és tenir ganes de fer coses. No calen coneixements previs. 
Si t'agrada la tecnologia i tens intenció de fer un batxillerat tecnològic t’anirà bé 
posar-te a punt per fer tecnologia industrial l'any vinent. Tanmateix, et recomanem fer 
també Física i Química. 
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Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: INFORMÀTICA GENERAL 
 
 

De què va la matèria? 
 
Aquesta matèria, de tres hores setmanals, és una ampliació dels coneixements bàsics 
d’informàtica (maquinari, xarxes, pàgines web…). S’explica poca ofimàtica 
(processador de text, full de càlcul,...), i es donen uns coneixements generals molt útils 
avui en dia. 
 

Què farem? 
 
Es treballen aspectes generals de la informàtica, com ara els sistemes operatius, 
sistemes de fitxers, administració de xarxes locals, servidors d’internet, xarxes sense 
cables, tractament d’imatge, àudio i vídeo digital, presentacions digitals i edició de 
pàgines web. 
 

Per a què em servirà? 
 
Tens al·lèrgia a les màquines? Et fan respecte els ordinadors? Aquesta no és la teva 
optativa. Però si vols saber fer alguna cosa més que escriure, fer números i mirar vídeos 
pel Youtube, aquí aprendràs moltes coses interessants. Ideal per a qualsevol persona 
que vulgui fer informàtica. 
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Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: INFORMÀTICA DE GESTIÓ 
 
 
 

De què va la matèria? 
 

Aquesta matèria, de tres hores setmanals, és una aplicació dels coneixements                     
bàsics d’informàtica a l’àmbit social. S’aprèn a usar un conjunt d’eines                     
informàtiques molt útils per al futur dins de l’àmbit humanístic i de gestió. 

 
Què farem? 

 
Es treballa l’ofimàtica:  

● Processador de text: analitzar i utilitzar tot el potencial que ens ofereix un                         
processador de text per tal de presentar documentació de forma correcta. 

● Full de càlcul: descobrir les possibilitats que ens ofereix un full de càlcul per                           
tal d’automatitzar, simplificar i presentar càlculs i estadístiques. 

● Presentacions interactives. 
 
Eines de comunicació: correu electrònic, treball al núvol, calendari… 
 
Pàgines web: 

● Saber interpretar (a nivell bàsic) el codi font de les pàgines web. 
● Crear pàgines web a través de programes específics. 
● Crear un projecte web i saber penjar-lo a internet. 

 
Economia domèstica: 

● Entendre les bases per gestionar els recursos econòmics a nivell domèstic. 
● Analitzar situacions econòmiques quotidianes i, a partir de les possibilitats                   

que ens ofereix el mercat, donar solució per tal de superar-les o millorar-les. 
● Analitzar i entendre conceptes bàsics de l’economia: préstecs bancaris                 

personals, hipotecaris, interessos, pagarés, talons... 
 

Per a què em servirà? 
 

Si tens previst fer un batxillerat de gestió, social o fins i tot humanístic aprendràs un                               
seguit d’eines que t’ajudaran molt en el teu futur acadèmic.  
Si vols fer un cicle formatiu relacionat amb la gestió o la comptabilitat, aquesta                           
optativa també és per a tu. 
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Departament de CIÈNCIA-TÈCNICA 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: PROGRAMACIÓ 
 

De què va la matèria? 
 
És una petita introducció a diferents llenguatges visuals de programació, que permetrà en 
un futur ampliar aquests coneixements i aplicar-los a llenguatges de més nivell. 
 

Què farem? 
 
Es treballa la programació orientada a objectes. Primer de tot s’introdueixen conceptes 
elementals mitjançant la programació en Scratch. A continuació es presenta 
l’Appinventor, per tal de dissenyar aplicacions mòbils. Per últim es programa una pàgina 
web amb HTML5 i CSS des del codi font. És possible que, si el temps ho permet, es faci una 
introducció al llenguatge Python. 
També es farà un repàs de conceptes elementals de cultura digital. 
Tot això es treballa incentivant l’autonomia d’aprenentatge. 
 

Per a què em servirà? 
 
Si penses viure al segle XXI i adaptar-te als canvis ràpids de la societat sense ser un simple 
consumidor de continguts, et convindria poder-te posar a programar i tenir el control del 
que fas servir. És una matèria optativa especialment indicada per a qui vulgui fer un 
batxillerat científic-tecnològic, o un cicle formatiu de la branca informàtica. 
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                                                              Departament d'Expressió (Música)   
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: PRODUCCIÓ MUSICAL 
 

 
De què va la matèria? 

 
L'optativa  de 4t de música és de 3 hores setmanals i es cursarà al centre artístic de l’Estruch 
L’assignatura tindrà dos blocs: un de relacionat amb la creació musical i l’altre amb el 
disseny sonor  audiovisual i teatral. Posarem en pràctica les principals estratègies de 
producció musical i sonora que caracteritzen el segle XX i XXI: des dels primers instruments 
electrònics fins als sintetitzadors de so més actuals; dels primers enregistraments analògics 
fins als programes d’edició més contemporanis, passant també pel món del Dj. 
 

 
Què farem? 

 
Per començar, al primer trimestre, els alumnes que cursin l'optativa composaran una cançó                         
pròpia utilitzant els mitjans de producció i enregistrament contemporanis, tot aprofitant les                       
instal·lacions musicals de l'Estruch. Composició, seqüenciació musical i enregistrament                 
sonor seran abordats des d'una perspectiva eminentment pràctica. 
 
D'altra banda, durant bona part del curs es col·laborarà en les diverses actuacions i                           
esdeveniments teatrals i escènics que duran a terme els companys de teatre. Col·laborant                         
amb ells entrarem dins del món del disseny de so: efectes sonors, aspectes tècnics                           
relacionats amb l'equipament de so; taules digitals, microfonia aplicada al teatre i als                         
llenguatges audiovisuals. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
Si la música és un llenguatge important per a tu, entendràs en profunditat com es fa en 
l'actualitat, amb quines eines, com s'utilitzen i t'aproparàs als cicles formatius de tecnologies 
del so.  Pel que fa a la relació de la música amb les imatges, aprendràs a fer bandes 
sonores, com es seqüencien amb el vídeo  gràcies als ordinadors i t’obrirà les portes als 
cicles formatius d'imatge i so. Si vols fer un Batxillerat Artístic, aquesta matèria et podrà 
donar eines i criteris que et seran molt útils.  
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                                                         Departament d'Expressió (Educació Física) 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO:DINAMITZACIÓ ACTIVITATS LUDICOESPORTIVES 

 
 
 
 

 
De què va la matèria? 

 
L’optativa es divideix en 3 blocs (un per trimestre) tots ells relacionats amb 
l’organització d’activitats esportives i de lleure: publicitat i promoció de les activitats, 
gestió de recursos humans i econòmics, gestió de les inscripcions, organització d’espais 
i horaris, tria del sistema de joc i/o competició més adient, seguiment i publicació de 
resultats, premis,...  
S’ensenyarà tot el necessari per organitzar, coordinar i dinamitzar aquests tipus 
d’activitats. 
 

 
Què farem? 

 
Els continguts s’agruparan en 3 grans blocs: 
-1r trimestre: Bases per a l’organització d’activitats. Plantejament de propostes 
pràctiques. Desenvolupament de les propostes (lligues de pati, jornades esportives,...) 
- 2n trimestre: Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu (CIaTE). Desenvoluparem els continguts 
oficials del curs, en col·laboració amb el Consell Esportiu del Vallès Occidental – 
Sabadell, amb la possibilitat d’obtenir el corresponent títol acreditatiu. 
- 3r trimestre: Sessions pràctiques. L’alumnat dissenyarà i desenvoluparà, aplicant els 
coneixements adquirits al llarg del curs, un conjunt de sessions pràctiques que 
quedaran recopilades en forma de bloc de fitxes pràctiques per a la futura aplicació 
en futurs llocs de treball relacionats amb les activitats lúdico-esportives.  
 

 
Per a què em servirà? 

 
Com s’ha explicat, bàsicament us servirà per adquirir els coneixements bàsics que us 
permetran organitzar, coordinar i dinamitzar activitats esportives i de lleure. A més, el 
títol CIaTE és la titulació mínima per poder fer-se càrrec d’un grup de nens/es en 
activitats extraescolars, de manera que s’obre un ventall de possibilitats en el món 
laboral per a aquells i aquelles que se’l treguin. 
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         Departament d'Expressió (EVP) 

 
 
Matèria optativa de 4t ESO: ESCENOGRAFIA 
 

 
                                                                    De què va la matèria? 
 
Com la resta de matèries optatives de 4t, aquesta es treballarà durant 3 hores setmanals tot el curs. 
 
Aquest projecte s’ha dissenyat contemplant uns objectius competencials que permetin a l’alumnat 
conèixer i aplicar recursos creatius  de caràcter escènic. 
 
La matèria es centra, fonamentalment, en el teatre, dins el Projecte Vallescènic i està pensada perquè 
l’alumnat desenvolupi propostes escèniques completes i complexes, donat que han de controlar els 
aspectes espacials i els audiovisuals. Per a tal cosa, han de treballar: 
 

1. Una aproximació experimental als processos de creació des de diferents possibilitats, dins 
un àmbit graficoplàstic o la realitat espacial; en definitiva, des de problemàtiques 
relacionades amb la construcció i ocupació de l’espai escènic. 
 

2. Estratègies d’interpretació i producció de documents audiovisuals propis de la nostra 
cultura. Tot plegat seran eines útils per llegir i entendre el llenguatge visual que envolta els 
adolescents, com ara publicitat, videojocs, cinema, televisió, videoart, vídeo 
instal·lacions i altres, aplicats als espectacles escenogràfics. 

 
 

 
Què farem? 

 
El treball serà de caràcter teoricopràctic, això vol dir que qualsevol activitat que es proposi serà 
conseqüència de necessitats sorgides dins el context de la producció escenogràfica pròpia del 
projecte de teatre del centre (Vallescènic). 
 
Es parteix de propostes escèniques que ens portaran a analitzar aspectes del nostre entorn cultural per 
tal de fer-nos productors i creatius segons les necessitats. S’utilitzaran mitjans com ara la càmera de 
fotos, càmera de vídeo, i també programes adients a la producció necessària en cada cas, per 
exemple, photoshop, illustrator, indessign, after efects, imovie..  
 
Ens aproximarem al llenguatge cinematogràfic, per tal d’enriquir la nostra cultura audiovisual. Per a tal 
cosa, desenvoluparem la creació d’un curtmetratge en tots els seus estadis, això és, guió, story board, 
gravació (imatge i so) i edició. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
En primer lloc, per gaudir del món del teatre i de l’àmbit audiovisual. Després, per plantejar-se fer un 
batxillerat artístic o un batxillerat humanístic. Aquesta optativa dona eines molt útils per accedir a 
estudis superiors relacionats amb el  món de l’art, com ara Belles Arts, Disseny, Il·lustració, Història de 
l’Art, Arts Escèniques, etc. També serà útil per a aquells estudis  relacionats amb els mitjans audiovisuals. 
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Departament d’Idiomes  
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: FRANCÈS 
 

 
De què va la matèria? 

 
L’optativa de Francès es treballa en 3 hores setmanals. Estudiarem la llengua francesa 
des d’un nivell bàsic, però no debutant. Caldria que, com a mínim, l’alumne/a de 4t 
hagués cursat l’optativa de francès a 2n d’ESO o 3r d’ESO i tenir-la aprovada.Vols 
parlar francès? Què saps dir ara? Pots entendre una cançó? T’agradaria enviar un 
correu electrònic a algú que visqui a Carcassonne, París o Montreal? Doncs aquí 
aprendrem a fer-ho. 
 

 
Què farem? 

 
Imaginarem diverses situacions orals (petites converses entre dos o tres alumnes) i 
escrites (lectura o producció personal de petits missatges: cartes, anuncis ...) i 
aprendrem a utilitzar la llengua francesa en aquestes situacions. 
Els temes es tractaran de manera pràctica i dinàmica. 
Per aprendre vocabulari i la seva utilització, escoltarem també cançons actuals i 
tradicionals i veurem reportatges o pel·lícules (us sona “Amélie”, “Los chicos del coro” 
o “Astérix”?). 
Pel que fa a la cultura, tractarem la civilització francesa des del punt de vista històric, 
però ens aproximarem també a la societat actual: gastronomia, política, música, 
internet, tendències dels adolescents, etc. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
Aprendre una llengua nova sempre és trencar una barrera. És descobrir un altre món, 
una altra cultura, és fer nous amics, conèixer un país diferent. És poder viatjar de 
manera autònoma. 
Si t’agraden els idiomes i, sobretot, si et planteges estudiar un batxillerat humanístic, 
tindràs  la possibilitat d'afegir un idioma més al teu currículum i obtindràs un bagatge 
per a tu mateix/a. A més, tens la possibilitat d’accedir als títols del DELF (Diplôme 
Élémentaire de langue française) que és equivalent al de la EOI, i que et permetrà 
certificar els teus coneixements de francès en la carrera o estudis que triïs. 
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Departament d’Idiomes  
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: ALEMANY 
 

 
De què va la matèria? 

 
Alles Gute, l’optativa d’alemany per a 4 ESO, és una optativa anual (dura tot el curs), 
amb una freqüència de tres hores a la setmana. Continuarà sent una matèria de nivell 
bàsic però en la qual s’hauran de tenir assolits els coneixements mínims dels cursos 
anteriors  

 
 

Què farem? 
 
Com en els crèdits previs – Eine Raise nach Deutschland i Da sind wir ja alle -, Alles Gute 
continua el procés d’aprenentatge de l’alemany com a llengua instrumental. Per tal 
d’assolir aquest objectiu es demana la participació activa de l’alumnat en les diverses 
tasques que s’aniran duent a terme al llarg del curs  (visionarem i treballarem una 
pel·lícula de parla alemanya, seguirem fent pòsters, muntarem els nostres vídeos...). 

A través de textos, vídeos, cançons i altres activitats , els alumnes podran tenir 
contacte no només amb la llengua alemanya sinó també amb els diversos costums i 
les riques tradicions dels països que la parlen.  

 
 

Per a què em servirà? 
 
La lengua alemanya sempre ha tingut fama de complicada i difícil. Tanmateix, poc a 
poc i amb constància, s’arriba a tenir els coneixements suficients per comunicar-te 
amb els nadius d’aquests països i poder-los entendre.  

Els alemanys, en general, són una població que agraeix visiblement els esforços de 
qualsevol persona que intenti parlar la seva llengua. I és per aquest motiu que, quan es 
trenca la barrera idiomática, a Alemanya pots arribar a sentir-te com si fossis a casa 
teva: extremadament educats i cordials, els alemanys t’ajuden a expressar-te en la 
seva llengua sempre que detecten que pots tenir dificultats.  

Per altra banda, no podem oblidar que Alemanya és una potència mundial, amb una 
gran i avançada indústria i, per tant, el coneixement de la seva llengua pot arribar a 
ser una porta oberta en el món laboral el dia de demà 
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Departament de Llengües  
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: LLATÍ 
 
 

De què va la matèria? 
 
A l’optativa de llatí coneixerem  el món romà i la seva llengua.  Tots dos aspectes 
estan molt relacionats, de manera que no podem conèixer realment la cultura 
antiga sense conèixer la llengua, ni la llengua sense conèixer la cultura.  Per aquest 
motiu, dedicarem gran part de l’assignatura a conèixer la història, els costums o les 
creences dels romans. 

 
Què farem? 

 
HISTÒRIA: Ens endinsarem en la història d'un imperi que va dominar el nostre món 
durant segles i el va canviar per sempre. Ho farem a través dels seus protagonistes i 
veurem com les seves decisions van donar forma a l'Europa actual. 
  
VIDA QUOTIDIANA: Roma no va ser tan sols un imperi de generals i emperadors, sinó 
també d'homes i dones anònims; i nosaltres reconstruirem la seva vida quotidiana a 
través dels objectes i escrits que ens van deixar. En aquest bloc esbrinarem com 
vestien, què menjaven, on vivien o com es divertien els nostres avantpassats. Els 
seguirem pels carrers de les seves ciutats i els acompanyarem a les termes, al circ o 
l'amfiteatre. 
  
MITOLOGIA: L'empremta dels déus antics segueix present en la nostra cultura. La 
trobem a la poesia i a les faules, a la pintura i a l'escultura, al nom dels planetes i al 
dels dies. En aquest bloc aprendrem qui eren aquests déus i herois, coneixerem els 
seus amors i les seves gestes guerreres, les seves fortaleses i febleses. 
  
LÈXIC:  Ens interessarem per la història que hi ha darrere de les paraules del català i 
del castellà. Veurem com el llatí va anar canviant fins transformar-se en les llengües 
romàniques que avui parlem. Descobrirem també allò que ens uneix a tots aquells 
que parlem català, castellà, francès o italià. 
  
LLATINISMES: Aprendrem a utilitzar les expressions llatines més freqüents als  mitjans de 
comunicació. Cada dia trobem llatinismes com currículum, dèficit, accèssit, carpe 
diem., Però sabem realment què signifiquen? A l'assignatura de llatí veurem els 
llatinismes més habituals, el seu origen i el seu significat. 
  
LLENGUA LLATINA 
El llatí guarda moltes similituds amb el català i amb el castellà, però també té alguna 
diferència. En aquest curs farem una introducció a la llengua llatina; poc a poc 
anirem aprenem les nocions més bàsiques de la llengua llatina, que et seran molt útils 
si després estudies llatí a batxillerat.  
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Per a què em servirà? 

 
L'assignatura de llatí a quart d'ESO és fonamental per a aquells alumnes que vulguin 
estudiar el batxillerat social-humanístic. Tot i que encara no tinguis clar si escolliràs 
matemàtiques o llatí com a matèria comuna d'opció, l'assignatura de llatí t'ajudarà a 
adquirir les destreses i coneixements necessaris per entendre millor la nostra cultura, 
història, art i literatura. 
  
A més, si finalment acabes escollint llatí a batxillerat, tindràs un gran avantatge, 
perquè a l'assignatura de quart avançarem molts dels continguts que després es 
treballen a batxillerat. Així que, cursant llatí a 4t d'ESO, tindràs tot un any per 
familiaritzar-te a poc a poc amb la gramàtica i amb el lèxic d'aquesta llengua, de 
manera que després puguis superar més facilitat l'assignatura de batxillerat. 
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Departament de Llengües  
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: ARTS ESCÈNIQUES 
 

 
De què va la matèria? 

 
Arts escèniques és una matèria de 3 hores que es cursa a l’Estruch. 
En aquesta optativa creem una obra de teatre i la representem a l’Estruch. 
 

 
Què farem? 

 
Es treballen les diverses tècniques de dicció, recitació, vocàliques, projecció de la veu i 
cant. 
Practiquem l’expressió corporal i la dansa. 
Aprenem a presentar-nos en públic i a superar el pànic escènic i la vergonya. 
Fomentem la participació de l’alumnat en la confecció dels espectacles. 
Col·laborem amb les optatives de Producció musical i  Escenografia per tal de muntar 
els espectacles. Escrivim una obra de teatre. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
A part de la satisfacció personal i del coneixement de textos (teatrals o no) que 
desconeixies, la matèria et servirà per aprendre a parlar en públic, a modular la teva 
veu per tal d’aconseguir un efecte determinat en els teus interlocutors, a controlar la 
teva expressió corporal, a perdre la por i la vergonya…  
 
Independentment dels estudis que vulguis cursar en un futur, aquestes habilitats et 
poden ser molt útils a l’hora de mantenir una entrevista de treball o, de manera més 
immediata, quan facis una presentació oral a classe. 
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Departament de Ciències Socials i Filosofia  
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: FILOSOFIA 
 
 

 
De què va la matèria? 

 
A l'Institut Vallès, des de 1r d’ESO, tots vosaltres heu dedicat 1h setmanal a filosofar. 
Esteu avesats, doncs, a usar les eines bàsiques de la filosofia: el diàleg, l’argumentació i 
justificació de les pròpies idees, el treball en grup a partir de la discussió i la 
confrontació d’idees... en definitiva, heu iniciat la gran aventura del pensament. 
Arribats a 4t d’ESO (el pas previ als estudis superiors i més específics), cal aprofundir i 
assolir aquestes eines, de manera que passin a formar part de la vostra estructura 
mental: amb elles construireu la vostra identitat, que es veurà reflectida en una 
recerca continuada d’una presa de posició raonada, argumentada i 
escrupolosament defensada. En definitiva, aprendreu a desenvolupar una mirada 
filosòfica respecte tot el que us envolta.   
 

 
Què farem? 

 
El curs està estructurat en els següents blocs: Què és l’home? Què puc saber? Què he 
de fer? (Antropologia, Coneixement, Ètica). 
De cadascun d’aquests blocs es proposarà una llista de temes a partir de les quals la 
classe n’escollirà un per desenvolupar. A partir d’aquest, es concretaran  i es 
desplegaran aspectes fonamentals necessaris per respondre la pregunta (aquella que 
correspongui a cada trimestre). Tot seguit, establirem en grups cooperatius les diferents 
fases del treball. 
 

 
Per a què em servirà? 

 
La filosofia us serà útil en molts vessants, però jo us en remarco dos: per una banda, 
l’exercici continuat que consisteix a confrontar idees amb un mateix i amb els altres i 
esforçar-se per justificar-les a partir de bones raons. Això facilitarà la vostra 
competència lingüisticodialògica en tot allò que feu i en tot allò a què us dediqueu. 
Per altra banda, la reflexió i el plantejament de qüestions essencials de la condició 
humana us ajudarà a comprendre-us millor i entendre, d’una manera més 
globalitzadora, tot allò que ens envolta. 
Aquesta reflexió filosòfica la continuareu desenvolupant en els dos cursos de 
batxillerat.   
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                                                    Departament de Ciències Socials i Filosofia 
 
 
Matèria optativa de 4t ESO: ECONOMIA 
 
 
 
 

 
De què va la matèria? 

 
 
Descobriràs que l’Economia t’ajudarà a entendre com s’organitza la societat, a nivell 
social, a nivell de gestió dels recursos i, fins i tot, a nivell polític. Però, per altra banda, 
també t’ajudarà a entendre com es comporten les persones i, fins i tot, a reflexionar 
sobre el teu propi comportament. 
 

 
Què farem? 

 
Bàsicament treballaràs sobre la comprensió del sistema econòmic de mercat i 
t’acostaràs al coneixement del comportament dels agents econòmics i també de les 
finances personals. Així mateix coneixeràs el funcionament de l’economia nacional, el 
pressupost públic, a la vegada que comprendràs les relacions econòmiques 
internacionals (amb el seu impacte –sovint negatiu- sobre el medi ambient i sobre les 
desigualtats socials). 
 
 

 
Per a què em servirà?  

 
Aquesta assignatura t’ajudarà fonamentalment a moure’t en un “món” que, ens 
agradi o no, sembla regit per l’economia i les finances. Per tant, et serà clau per 
entendre molts elements de la dinàmica i l’estructura social i per entendre el que 
passa en el nostre món. 
Si tens clar que vols estudiar el Batxillerat Social, aquesta matèria et permetrà arribar 
amb una base més sòlida  a la matèria d’Economia de 1r curs. 
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