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 Generalitat de Catalunya 

 Departament d’Educació 
 Institut Els Tres Turons 
 Arenys de Mar 

 

 

ORGANITZACIÓ I TRIA PROVISIONAL DE MATÈRIES DE 4t d’ESO  
PER AL CURS 2020-2021 
 
A 4t d’ESO s’imparteixen unes matèries comunes a tots els itineraris. Corresponen a 
20 hores setmanals del currículum. Les 10 hores restants són el Projecte de Recerca i 
les matèries optatives que l’alumnat ha de triar en funció dels seus interessos i de les 
seves aptituds. 
 

Matèries comunes Hores 
setmanals 

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Ciències socials: geografia i història 3 

Matemàtiques 4 

Educació física 2 

Religió / Cultura i valors ètics 1 

Tutoria 1 

TOTAL 20 

  

Matèria optativa 1 3 

Matèria optativa 2 3 

Matèria optativa 3 3 

Projecte de recerca 1 

TOTAL 10 

  

TOTAL D’HORES LECTIVES 30 

  

 

Les matèries optatives que oferim a l’Institut són variades. A continuació teniu una 
llista de les matèries que oferim perquè l’alumnat en pugui fer una tria provisional. 
Aquesta elecció ens servirà per organitzar el curs i poder oferir al màxim les vostres 
peticions. Més endavant us demanarem la tria definitiva.  

Enviem a l’alumnat un formulari de tria provisional que s’ha de respondre com a molt 
tard el dia 12 de maig. És molt important que en parleu a casa abans de respondre el 
formulari.  

Cada alumne ha de sumar 9 hores setmanals de matèries optatives, per tant, cal que 
triïn 3 matèries de 3 hores setmanals. L’alumnat que tingui clar què vol fer després de 
4t hauria de triar les optatives que més hi escaiguin. La tria, però, no condiciona les 
matèries de batxillerat.  

 

A continuació expliquem breument quin és el contingut que es treballa a cada matèria:  
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BIOLOGIA I GEOLOGIA  

S'inicia l'alumnat en les grans teories que han permès el desenvolupament més actual 
d'aquesta ciència: la tectònica de plaques, la teoria cel·lular (incloent continguts 
d’enginyeria genètica i les lleis de l’herència dels caràcters biològics) i la teoria de 
l'evolució, per finalitzar amb l'estudi dels ecosistemes i els problemes mediambientals. 

Adequada per a un batxillerat científic. També per alguns cicles formatius de grau mitjà 
com auxiliar d'infermeria, auxiliar de farmàcia i emergències sanitàries, entre d'altres. 
 

FÍSICA I QUÍMICA 

Proporciona un coneixement bàsic de fenòmens naturals físics com el moviment, les 

forces, la pressió, l'energia o les ones, i continguts de química com el àtoms, l'enllaç 

químic o els compostos.  

És una assignatura amb una important base de matemàtiques, i hi predominen els 

continguts de física sobre els de química. 

Adequada per a un batxillerat científic-tecnològic i molts graus de cicle mitjà. 
 

TECNOLOGIA 

Aquesta assignatura es divideix en dos grans blocs, tenint com a objectiu principal 
apropar a l’alumne als objectes tecnològics de la vida quotidiana. 

En el primer bloc es treballa l’habitatge, des del seu disseny fins a la seva construcció, 
amb tot el que comporta: tipus de fonamentació, instal·lacions, eficiència energètica, 
etc. 

El segon gran bloc tracta sobre l’electrònica, el control i l’automatització (robòtica). Es 
treballa tant l’elaboració de circuits senzills com l’elaboració d’algoritmes de controls 
bàsics per implementar-los en automatismes. 

Així doncs, el projecte que es du a terme és el disseny d’una maqueta d’un habitatge 
domòtic, així com la realització de la seva memòria tècnica. D’aquesta manera, 
obtenim un resultat tangible dels continguts treballats al llarg del curs. 

Adequada per a un batxillerat científic-tecnològic i cicles formatius. 
 

INFORMÀTICA 

L’optativa permetrà als alumnes endinsar-se en un món que a cops no aprofiten en 
tots els seus vessants i que els desperta inquietuds i habilitats. Temes tractats: Blogs i 
portafoli digital, presentacions, eines de Google Suite, internet segura, xarxes, 
tractament d’imatges amb GIMP, edició d’àudio amb Audacity, edició de vídeo amb 
Windows Movie Maker, creació d'apps amb App Inventor. 

Adequada per a un batxillerat tecnològic o artístic i cicles formatius. 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

La matèria està destinada primerament a qui li agradi el dibuix, que vulgui fer dibuix 
tècnic, independentment de si se sap dibuixar o no, a qui li agradi. Hi ha la divisió que 
tots coneixem de dibuix tècnic i artístic i es fan tots dos. Intentem sobre tot gaudir i 
aprendre. 

Adequada per a un batxillerat tecnològic o artístic i alguns cicles formatius. 
 



 

3 

 

LLATÍ 

Aquesta assignatura pretén familiaritzar l’alumne amb una llengua, el llatí (“mare” de 
les llengües que parlem aquí majoritàriament), però també amb la història i cultura de 
l’antiga Roma, de cabdal importància per entendre la nostra idiosincràsia. 

Adequada per a un batxillerat humanístic-social. 
 

ECONOMIA 

Iniciació a l'economia, estudi dels fenòmens que ens envolten. Es treballen: 

- Economia familiar, com poden controlar les famílies els seus diners i les seves 
despeses.  

- Quan poden utilitzar una targeta de crèdit o de dèbit.  

- Entendre allò que ens diuen els polítics (inflació, el perquè es gasten o no els diners 
en els ciutadans) 

- El per què ens arriba tant ràpidament la informació des de l'altre part del món. 

- Quins tipus d'empresa hi ha si algun dia volen crear-ne una. 

Adequada per a un batxillerat humanístic-social i alguns cicles formatius. 
 

EMPRENEDORIA 

La matèria permet: 

- Conèixer els trets d'un emprenedor i conèixer-se un mateix a través de diferent 
tècniques.  

- Entendre d'on venen les idees per crear una idea de negoci.  

- Conèixer una mica de màrqueting i publicitat. 

- Tenir una perspectiva dels contractes i dels drets laborals 

- Donar les pautes per crear un negoci 

- Parlar de l'empresari 

Adequada per a un batxillerat humanístic-social i alguns cicles formatius. 
 

FILOSOFIA 

La matèria de filosofia de 4t té  un doble objectiu: introduir els alumnes en els temes de 

la filosofia i promoure  la seva capacitat de pensar, comprendre, reflexionar i 

argumentar. 

Per tal d’afavorir el desenvolupament d’aquestes capacitats, al llarg del curs dedicarem 

una hora setmanal al debat. Els alumnes, per torns,  triaran el tema,  s’informaran, en 

faran la presentació i moderaran el debat. Tots els alumnes hauran de fer una 

ressenya de tots els debats que es presentin. 

 
Adequada per a un batxillerat humanístic. 
 

CULTURA CLÀSSICA 

Tot i el títol genèric de Cultura Clàssica, l’assignatura se centrarà en la Grècia antiga, 

des dels orígens remots a l’Edat del Bronze fins a la conquesta i transformació en 

província romana al segle II aC. S’exclou Roma perquè a 4t. d’ESO s’ofereix també 

Llatí, on no només es fa la llengua, sinó també temes d’història i cultura general. 
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La matèria pren com a referència les fites històriques per introduir la cultura de la 

Grècia clàssica, la qual cosa significa que farem un ample recorregut per la literatura, 

mites, art i tradicions d’aquest país, tan important per comprendre la nostra cultura 

occidental. 

Adequada per a un batxillerat humanístic. 
 

FRANCÈS 

La matèria pretén donar uns coneixements d'una segona llengua escrits i orals 
suficients per poder-se presentar a les proves DELF (Diploma d'aptitud en Llengua 
Francesa) del nivell B2. Es planteja com una continuïtat del Francès cursat a 2n i 3r 
d'ESO. Si es dona el cas que hi ha moltes persones interessades en l'assignatura que 
no l'han cursat anteriorment es pot fer un grup d'iniciació. 

Adequada per a tots els batxillerats i alguns cicles formatius. 
 

 
 

 

Podeu consultar informació de Batxillerat i Cicles Formatius en aquests enllaços:  

 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/ 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/ 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

