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Un pas més: les primeres decisions!

- Anar-nos apropant als nostres àmbits d’interès 
- Expectatives que afavoreixin la nostra curiositat 
- Recerca d’allò que se’m dona bé, d’allò que m’agrada 
- Aprofitar oportunitats d’obrir nous interessos, de descobrir-ne o 

de rectificar en d’altres 
- Continuar construint el camí personal, educatiu i socio-laboral 

En definitiva: 

- Empoderament, prendre consciència i guanyar en capacitat 
d’aprenentatge 



Característiques de 4t d’ESO
● És l’últim curs de l’etapa d’ESO i té caràcter orientador pels estudis 

posteriors.  
● El currículum de 4t d’ESO s'estructura així:   

Currículum comú:

❏ Llengua catalana, 

castellana i anglesa

❏ Matemàtiques

❏ Educació física

❏ Tutoria 

Currículum optatiu:

❏ Espais ARA (diferents àmbits)

❏ Taller creatiu

❏ Assemblea: Projecte de servei 

comunitari



Enfocament curricular optatiu
Engloba la part que anomenem Espais ARA (acció-recerca 
-aprenentatge) i fan referència a quatre àmbits: 

- Recerca científica 

- Creació i disseny tecnològic 

- Recerca social-humanística

- Creació artística 



 Espais ARA (acció - recerca - aprenentatge)

- Optativitat: cada alumne pot triar dos ESPAIS ARA de cada franja 

per trimestre (12 en total).

- Elecció lliure però consensuada amb la família i amb el tutor/a.

- Decisions amb projecció de futur.

- Agrupacions heterogènies per interessos i motivacions, buscant 

un aprofundiment en l’aprenentatge.

- Projectes vinculats a un encàrrec real: coneixement de l’entorn a 

partir d’empreses, entitats i associacions.



Aprenentatge 

significatiu

Autonomia 
(presa de decisions)

Projecció pública

Avaluació

Recerca 
Creació

Encàrrec 

Entitat

Aprenentatge 

profund

Elements d’un ESPAI ARA?



Com funcionen els Espais ARA? 
Els Espais ARA es troben distribuïts en dues franges (6h/setmana cada una): 

Franja 1
Recerca científica (Bio i Geo)            Creació i disseny tecnològic      Recerca social-humanísica

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

TORN 1 TORN 2 TORN 3 TORN 4 TORN 5 TORN 6

Canvi climàtic i 
natura

Volcans i 
terratrèmols a 

l’IG

El passat dels 
humans

Genètica i càncer
Canvi Climàtic i 

natura
Genètica I càncer

Per què van 
marxar?  

L’entorn educa Vull treballar Vull treballar 
Per què van 

marxar? 
Recórrer el món: 

desfer mites

Creació d’apps
El futur és amb 

3D
Creació d’apps Smart town

El futur és amb 
3D

Smart town



Com funcionen els Espais ARA? 
Franja 2

      Recerca científica (FiQ)                    Recerca social-humanística Creació artística

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

TORN 1 TORN 2 TORN 3 TORN 4 TORN 5 TORN 6

La llum de la 
càmera

Química i 
fotografia

La física del 
Tibidabo

Explorant 
l’univers

Energia i 
moviment

Química i 
fotografia

 Fake news: 
veritat o no 

Fashion victims: 
el model 

econòmic de la 
moda

Fake news: 
veritat o no 

Club de debat 
filosòfic: com la 

democràcia 
assassina a 
Sòcrates

El discurs de l’odi

Fashion victims: 
el model 

econòmic de la 
moda

Exilis. Convé 
remoure 

sentiments? 

Una mirada amb 
ànima 

Una mirada amb 
ànima 

Música i cinema 
Exilis. Convé 

remoure 
sentiments? 

Música i cinema



Oferta formativa: ESPAIS ARA (exemple)



Oferta formativa: ESPAIS ARA (exemple)



Oferta formativa: ESPAIS ARA (exemple)



Oferta formativa: ESPAIS ARA (exemple)



I ara què? Coses a tenir en compte
L’elecció d’aquests ESPAIS ARA ha de ser en funció dels vostres 
interessos i del camí que voleu seguir en acabar l’ESO: ja sigui, 
Batxillerat,  Cicles Formatius, PFI, Escola d’Adults o el món laboral. 
 
Recordatori: El primer trimestre de 3r d’ESO vam fer un projecte d’emprenedoria 
per començar a pensar en la vostra orientació futura. Ara mateix, no és tan 
important saber a què et dedicaràs però potser sí que ja tens clar què t’agrada més 
i què t’agrada menys. És l’hora de tornar-hi a pensar, parlar-ho amb la família i 
poder fer una tria. 

SOM-HI, US AJUDEM!



Com acompanyem als nostres fills i filles? 
EN PARLEM I ESCOLTEM

A l’hora de decidir podem preguntar i consensuar: 

- Sobre els aprenentatges que hem fet al llarg d’aquests tres anys: què ha 
agradat i què no? perquè?

- Què trobes a faltar en la teva formació? Què t’agradaria saber? 
- Fer preguntes concretes per ajudar a verbalitzar 
- Llegir l’oferta de 4t atentament vàries vegades per intuir què trobem 

atractiu, què descartem, què ens emociona 
- Escoltar els dubtes, les pors, les motivacions, etc. 

Us enllacem un petit document que potser us ajuda a parlar amb els fills/es: 
Com parlar als nostres fills i filles sobre 4t?

https://drive.google.com/open?id=1Nt1BUU6G36WLXVyQyxOReq1zATxNG5NU


I nosaltres? El nostre paper com a tutors/es!
Acompanyament, escolta i orientació. 

Tant amb les famílies com amb el nostre alumnat, com a tutors i tutores, 
us farem costat en l’elecció dels ESPAIS ARA de 4t resolent els vostres 
dubtes, aclarint informacions i parlant amb vosaltres sempre que ho 
necessiteu. 

Durant les trobades amb els i les alumnes en aquesta reobertura de centre 
tractarem aquestes qüestions amb els nois i noies i els ajudarem amb la 
tria. 

En l’elecció hi prenem part tots i totes: família, alumnat i tutors. 



Què esperem de vosaltres, nois i noies? 
- Que sigueu capaços de verbalitzar inquietuds, dubtes, interessos, 

gustos, emocions amb l’ajuda i el suport que us oferim. 

- Que poseu interès en allò que feu i que identifiqueu les coses en què 

sou bons i bones (en teniu moltes, ja us coneixem una mica!)

- I que gaudiu aprenent, sense por i amb 
molta empenta! 



Calendari
 

Dijous 11 de juny: Presentació 4t als alumnes 

Dilluns 15 i dimarts 16: Omplir el formulari (sessió presencial i/o 
virtual)

Entre aquestes dates és el moment d’acompanyar als nois i noies.

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el tutor/a individual. 



Moltes gràcies per seguir 
creixent amb nosaltres! 

"Diga-m'ho i ho oblidaré, ensenya-m'ho i ho recordaré, 
involucra-m'hi i ho aprendré"

(Benjamin Franklin)


