
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ITINERARI A  ITINERARI B  ITINERARI C  ITINERARI UAC  

FRANJA 1 

3h 
Física i Química Llatí Tecnologia Tecnologia 

 

FRANJA 2 

3h 
Biologia i  Geologia  
 
Tecnologia  

Economia  
 
Ed.Visual i Plàstica 
 
Informàtica  

Informàtica  
 

Economia  
 

Ed.Visual i Plàstica 

Informàtica 

 

FRANJA 3 

2h 

Filosofia  
Francès  
Informàtica  
Música  
Tecnologia 
 Educació Visual i Plàstica  

Educació visual i 

Plàstica 

 

FRANJA 4 

2h 

Cultura 

Científica 

ACTIC  
Alemany  
Disseny assistit per ordinador (DAO)  
Literatura i Cinema  
Música i cultura en francès  
Mediació (alumnes que l’han cursat a 3r) 
Ràdio  
Robòtica  

 
Optativa UACII 

  

 

4t ESO 
 

 

En arribar al 4t curs de l’ensenyament secundari obligatori l’alumnat ha de triar les matèries 

que conformaran la modalitat que vol cursar. 

 

L’Institut Vicenç Plantada ofereix els itineraris o modalitats (franja 1 i 2) i les matèries 

optatives de les franges 3 i 4 que teniu a continuació. 

 

 

Per tal que pugueu fer una tria adequada als vostres interessos aquí teniu una petita 

descripció de cada una de les matèries. 

 

Currículum 4t ESO: 

Modalitats 
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FÍSICA I QUÍMICA  

 

Aquesta assignatura és indispensable per fer correctament un batxillerat de ciències. Consta de dues 

parts:  Física, trimestres 1 i 2, Química trimestre 3. Els continguts estaran contextualitzats i es realitzaran 

una sèrie de pràctiques: 

Física. Continguts: 

✓ Factors de conversió i unitats de mesura 

✓ Cinemàtica: MRU, MRUA i MCU. 

o Pràctica 1: Estudi del MRU 

o Pràctica 2: Estudi del MRUA 

✓ Estàtica i Dinàmica. Les lleis de Newton 

o Pràctica 3: Comprovació de la llei de Hooke 

o Pràctica 4: Determinació de la gravetat de la Terra 

✓ Fluids. Pressió exercida dels fluids. 

o Pràctica 5: Càlcul d’empenyiments 

✓ Transferència d’energia: el treball. Conservació de l’energia. Potència 

o Pràctica 6: Determinació de la potència humana 

Química. Continguts: 

✓ Estudi de l’evolució història dels models atòmics. 

✓ Activitat demostrativa: Diferència entre fluorescència i fosforescència 

o Pràctica 7: Assaigs a la flama 

✓ Estudi de la Taula Periòdica dels elements. 

✓ Els enllaços químics. 

✓ Formulació de compostos binaris. 

✓ El mol i les reaccions químiques 

o Pràctica 8: Preparacions de solucions a partit d’un sòlid 

✓ Tipus de reaccions químiques. Es faran pràctiques d’aquesta part. 

o Pràctica 9: Els indicadors àcid- base 
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LLATÍ   

 

El Llatí de 4t d’ESO ve a ser un tastet de llengua i cultura llatines, i busca familiaritzar els alumnes amb 

alguns conceptes i eines de treball que els seran útils si més endavant volen cursar la matèria a 

Batxillerat. Farem un especial èmfasi en els continguts de cultura (vida quotidiana, costums, edificis 

d’oci), mitologia (déus olímpics, grans cicles heroics, històries d’amor, el món dels morts) i aspectes del 

món clàssic que es conserven en l’actualitat ( topònims, expressions, dret romà, urbanisme, termes 

mèdics…), si bé també abordarem alguns aspectes de llengua, per tal que els alumnes puguin fer-se una 

idea de què és una llengua flexiva i com funciona el sistema nominal i verbal en llatí.  

 

La matèria presenta continguts que són acumulatius i d’altres que no. Està previst fer exàmens de 

recuperació per a aquells alumnes que tinguin una part de la matèria suspesa en trimestres anteriors. 

Tenim molt en compte el treball diari, i també ens importa estimular la creativitat i l’autonomia dels 

alumnes; és per això que els proposarem de fer presentacions i altres activitats més participatives.  

 

Gaudeamus igitur! 

 

TECNOLOGIA 4t ESO 

 

TECNOLOGIA C (Amb ciències aplicades). Orientat per alumnes que vulguin seguir estudis de cicles 

formatius. (franja 2) 

✓ Principis de l'electrotècnia 

✓ Electrònica analògica 

✓ Electrònica digital 

✓ Computació física i Introducció a la robòtica 

Orientacions professionals amb TECNOLOGIA 

Aquesta assignatura és imprescindible per qualsevol cicle formatiu relacionat  amb la 

tecnologia: Mecànica, electricitat, electrònica, informàtica. 

 

TECNOLOGIA D i UAC II (Amb informàtica) "Tecnologia generalista". (franja 1) 

Orientada per aquells alumnes que vulguin seguir estudis de batxillerat tecnològic i fer una enginyeria. 

✓ Principis de l'electrotècnia 
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✓ Instal·lacions elèctriques 

✓ Instal·lacions d'aigua 

✓ Instal·lacions de gas 

✓ Introducció a l'electrònica 

 

BIOLOGIA I GEOLOGIA  

La Biologia i Geologia de 4t d´ESO és una assignatura de modalitat de 3 hores setmanals. S’adreça 

especialment als alumnes que volen cursar el batxillerat científic, sobretot als que estan 

interessats/ades en fer les matèries de Biologia i/o Ciències de la Terra i el Medi  Ambient (CTMA), ja 

que s’hi treballen els continguts bàsics que s’ampliaran després a batxillerat. No obstant, també la 

poden escollir els alumnes que estiguin interessats/ades en el món que els envolta i no vulguin ser 

únicament uns observadors passius d´aquest.  

 

L´assignatura ajuda a entendre el que passa al nostre voltant, tant des del punt de vista biològic com 

geològic i dóna explicacions a molts fenòmens que durant molt temps han estat un misteri per la 

humanitat. D´aquesta manera, quan els alumnes acabin el curs seran capaços de respondre preguntes 

com: 

✓ Com són les cèl·lules per dintre? 

✓ Per què progenitors amb els ulls negres poden tenir fills amb ulls blaus? 

✓ Com evolucionen els éssers vius? L’evolució ens afecta als humans? Com serem en el futur? 

✓ Perquè algunes persones són daltòniques o hemofíliques?  

✓ Podria haver-hi un tsunami com el de Japó a la costa del Maresme? 

✓ Per què les Illes Canàries són volcàniques i les Balears no? 

✓ Com els científics han pogut saber l’estructura i composició de l’interior de la Terra, si la 

màquina perforadora més potent només ha arribat a 13 Km de profunditat 

aproximadament? 

✓ El continent Africà i Americà s’estan separant lentament. Com ho fan? A quina velocitat? 

 

Els continguts de l’assignatura es divideixen en dos blocs de quatre temes cadascun: 

Bloc 1: Biologia 

1. La cèl·lula. 
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2. La informació genètica. 

3. Herència i transmissió dels caràcters 

4. Origen i evolució dels éssers vius. 

Bloc 2: Geologia 

1. El relleu i el modelat. 

2. Estructura i dinàmica de la Terra 

3. Manifestacions de la dinàmica terrestre. 

4. La història del nostre planeta 

 

ECONOMIA 

 

Farem una introducció a l'economia, donant una visió general del que estudia, també interpretarem 

algunes notícies econòmiques de l'actualitat i veurem com afecta l'economia a les situacions 

quotidianes: demanar un préstec, decidir què comprar, fer un pressupost familiar, interpretar 

informació financera, etc. 

Altre eix serà una introducció al món laboral, veient les vies d'accés al món del treball, i els drets i 

obligacions laborals més importants. 

 

Està orientat a persones que vulguin estudiar economia o economia d'empresa al batxillerat, però 

també es pot fer una orientació més general, pensant en els alumnes que es plantegin fer un cicle 

formatiu. 

 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  

 

 EVP Orientació a l’art 

3h setmanals ( franja 2) 

És una assignatura teoricopràctica que exercita l’esperit crític, l’observació i la creativitat. A EVP es 

treballa diferents moviments artístics i artistes en que l’alumne aprendrà a partir de la creació i 

interpretació d’aquests.  

 

Aquesta matèria està orientada per aquells alumnes que vulguin cursar estudis artístics i amb 

motivacions creatives. 
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EVP Orientació al dibuix tècnic 

2h setmanals ( franja 3)  

En aquesta assignatura el dibuix tècnic és vertebrador dels diversos temes que es treballen, donat que 

és un llenguatge utilitzat en molts camps. Es realitzen  projectes de disseny industrial (disseny 

d’objectes) disseny gràfic, disseny tèxtil, disseny d’embalatges (packaging), creacions de maquetes i 

altres aplicacions del dibuix geomètric. És una assignatura que té la seva continuïtat al batxillerat i és 

interessant per aquells alumnes que vulguin cursar estudis d’enginyeria, arquitectura o estudis artístics. 

 

INFORMÀTICA 

 

 Matèria   orientada  a la pràctica amb l’ordinador. Fonamentalment a nivell d’usuari o usuari avançat. 

 

 TEMES PRINCIPALS 

✓ Web 2.0 

✓ Edició d’imatge 

✓ Disseny gràfic 

✓ Edició multimèdia 

✓ Introducció a la programació 

✓ Hardware i software general 

 

Orientacions professionals amb INFORMÀTICA 

Aquesta assignatura és important per a qualsevol sortida professional o acadèmica, ja que els 

continguts que es fan poden ser útils per a qualsevol disciplina. 

 

FILOSOFIA 

Aquesta optativa promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar 

tot utilitzant el plantejament que li és propi. La matèria té, doncs, un doble objectiu: introduir els 

alumnes en els temes de la filosofia que els són més propers com a persones; i promoure en els alumnes 

la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i argumentar, en primer terme pel que fa als 
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continguts que planteja la matèria, i en segon terme, però no menys important, pel que fa a d’altres 

sabers. 

 

Els continguts presenten temes bàsics de la filosofia i es vertebren en tres blocs: Introducció a la filosofia 

( fonaments de la filosofia i en la manera com les persones articulem el pensament); dimensió personal 

de l’ésser humà (coneixement de la realitat personal) i, finalment, en el coneixement de la dimensió 

social i pràctica dels éssers humans en tant que formem part d’una societat. 

 

FRANCÈS 2a LLENGUA 

 

Obligatòria per als alumnes que participen en el projecte Columbus en llengüa francesa i que no fan el 

francès com a primera llengua.  Matèria de continuïtat. 

 

MÚSICA 4t ESO 

 

En aquesta optativa s’estudia la història de la música popular del segle XX 

✓ POP,  ROCK, RAP I LA SEVA HISTORIA 

Des de els anys 50 del segle passat fins avui dia, treballarem tots els estils per dècades i diferents 

grups i cantants en solitari destacats en cada estil . 

 

✓ EL JAZZ 

Origen i evolució des de els inicis a Nova Orleans, passant per Chicago fins a Nova York (El famós 

triangle del jazz). 

 

✓ MÚSICA I CINÈMA 

Treballarem des de l’origen fins avui passant per totes les dècades des de els anys vint amb la 

primera pel·lícula sonora  fins ara, explicant què es la Banda Sonora i diferencia amb la Banda 

Sonora musica li també el cinema musical com a gènere. Visionarem diferents cintes de musicals 

importants  com West Side Story, Cabaret, Fama, Hello Dolly entre altres i comentarem després un 

protocol estipulat en el que es parla de, Maquillatge, Escenografia, Banda sonora, Música, 

Interpretació i Sinopsi .de l’argument. 
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✓ FLAMENC 

Historia i origen. 

 

✓ RITMES LLATINOAMERICANS 

Des de el Tango, Salsa, Bachata, Cha cha cha, Reegue i Samba. 

 

ACTIC 

 

2h/setmana 

Curs basat en la prova de la generalitat sobre competències informàtiques 

Preparació pràctica per aquesta prova. 

Important per a qualsevol àmbit 

 

ALEMANY 

 

2h setmanals 

Iniciació a l’ idioma  amb continuïtat a batxillerat. Pensat per als alumnes que cursen alguna de les 

modalitats del projecte Columbus, ( anglès , francès)  però obert també a qualsevol alumne que hi 

estigui interessat. 

 

DAO (Disseny assistit per ordinador) 

 

2h/setmana. 

Primera aproximació a l'elaboració de plànols amb un programa molt semblant al  AUTOCAD: 

PROGECAD. 

Ideal per a futurs enginyers i arquitectes. 

 

MEDIACIÓ 

 

Per alumnes que hagin fet mediació a 3r. Aprofundir en les tècniques d’habilitats socials i mediació 

escolar per tal de formar part de l’equip de mediació de 4t. 
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LITERATURA I CINEMA  

 

Aquesta assignatura és una pinzellada ràpida sobre les relacions entre la narració literària i la narració 

fílmica. Partirem d’una explicació breu dels orígens del cinema i de les característiques de la narració 

cinematogràfica, per centrar-nos, després, en el trasllat al cinema de tres dels moments cabdals de la 

història de la literatura occidental: La Grècia clàssica, d’ Homer amb  la Ilíada; el segle d’Or  anglès de 

Shakespeare amb  Romeu i Julieta, i el romanticisme europeu, amb el Frankestein de Mary Shelley. 

 

MÚSICA I CULTURA EN FRANCÈS 

 

Adreçat als alumnes que han fet francès 1a  o 2a llengua i que participen en el projecte Columbus en 

llengua francesa, es farà un “tastet” dels aspectes principals de la cultura francesa, passant per les 

tradicions, el cinema, la música, la geografia, etc. És una matèria optativa, no és obligatòria per als 

alumnes que fan el Columbus en llengua francesa. 

 

RÀDIO 

 

Els alumnes posaran en pràctica les competències per a preparar un programa de ràdio . Un cop al mes 

faran un programa de ràdio en directe des de Ràdio Mollet (programa Posa’t les piles) sobre diferents 

temes d’actualitat. 

 

 


