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OPTATIVES DE 4t D’ESO CURS 2020-2021

Principals continguts que es desenvoluparan en les matèries optatives.

Optativa Tecnologia (TE)

1.- L'habitatge. Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge
2.-  Electrònica,  pneumàtica i  hidràulica.  Anàlisi  de circuits  electrònics  analògics i  digitals  senzills,
reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament.
3.- Control i automatització. Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius
de comandament.

Optativa Música (MU)

1.- Anàlisi d’audicions musicals de diferents gèneres i estils.
2.- Llenguatge musical, escriptura i lectura.
3.- Interpretació instrumental, amb flautes, guitarres i veus de peces adaptades al seu nivell.

Optativa Informàtica (IN)

1.- Creacions multimèdia. Captació i tractament d’àudio i imatge digital.
2.- Publicació i difusió de continguts. Disseny de presentacions. Creació i publicació de pàgines web.
3.- Eines per a la comunicació. Xarxes locals, connexions sense fils, Internet

Optativa Biologia i Geologia (BG)

1.- La terra, un planeta canviant. Identificació de principis i procediments que permeten reconstruir la
història de la Terra.
2.- La vida, conservació i canvi. Identificació de l’ADN, cromosomes i resolució de problemes senzills
relacionats amb la herència i el sexe.
3.- Origen i evolució dels éssers vius. Evolució de les espècies. Anàlisi de la biodiversitat en la història
dels éssers vius.

Optativa Física i química (FQ)

1.- Forces i moviments. Moviments rectilini i uniforme. Equilibri de forces. Lleis de Newton... 
2.- Les ones. Caracterització de les ones segons amplitud, freqüència, període....
3.-  Estructura  i  propietats  de  les  substàncies.  Observació  experimental  d’algunes...  substàncies.
Diferenciació de les propietats de diversos tipus de dissolucions...

Optativa Francès (SF)

Matèria que dóna continuïtat al francès inicial de 2n i 3r curs d’ESO. L'objectiu d'aquest 4t any és
treballar els continguts que preparen l'alumne per a obtenir el nivel europeu "DELF A2 Junior" per tal
de  poder  presentar-se  al  juny  següent  als  exàmens  del  DELF  (Diplôme  d’Études  en  Langue
Française),  que és un diploma oficial  en llengua francesa otorgat pel Ministerio  i  que segueix  el
criteris del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. 

Optativa Llatí (LA)

Matèria que pretén iniciar l’alumne a un estudi bàsic de la llengua que és l'origen de la família 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. 
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Optativa Educació Visual Plàstica (EV)

Desenvolupament de diferents dissenys i  projectes en els quals s’apliquen les diferents tècniques
gràfico-plàstiques i volumètriques. Al llarg del curs es profunditzarà en el món de l’artista prenent
com a base el disseny, aplicant la part geomètrica i artística.

MATÈRIES OPTATIVES DE NOVA OFERTA

Optativa d’Alemany (SL)

Adreçat a: alumnes principiants o sense cap coneixement previ de l’idioma. (Nivell A1 del Marc de
referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa)
Objectius: saber fer-se entendre i ser capaç de comunicar-se en situacions de la vida quotidiana. 
Continguts: l’aprenentatge de l’idioma es farà des d’un enfocament purament comunicatiu; per tant,
a classe es treballaran cadascuna de les quatre habilitats bàsiques com ara l’expressió escrita i oral i
la comprensió escrita i oral, juntament amb l’adquisició de nou vocabulari i noves expressions. 
A més a més, es treballaran aspectes de cultura del països de parla alemanya a través de pel·lícules,
documentals i presentacions.

Optativa Arts Escèniques  i Dansa (AE)

Les arts escèniques permeten expressar i comunicar idees, sentiments i vivències. Contribueixen al
desenvolupament humà d’una manera global, ja que integren l’ús del cos, la veu i la mirada en un
espai i un temps determinat. Continguts:
1. Concepte, tipologia i característiques de les arts escèniques.
2. Teoria i pràctica del fet teatral: l’espai, el personatge, la situació, l’acció, el conflicte i els recursos 
plàstics (disseny d’escena, caracterització...).
3. Estudi dels principals estils i formes de dansa.
4. Memorització, assaig i interpretació de diferents propostes.

Optativa Economia i Emprenedoria (EC)

1.- L’economia: què és, quins agents hi intervenen, els sistemes econòmics, la inflació, l’atur i el
comerç exterior.
2.- L’empresa: tipus, factors, ingressos, costos, beneficis, contractes, convenis col·lectius.
3.- L’economia familiar: ingressos i despeses personals, el consum, l’estalvi, les inversions i les 
assegurances.
4.- El sector públic (l'Estat): objectius, ingressos, despeses, el dèficit, el deute públic i la política 
econòmica.

Optativa Filosofia (FI)

1.- Desenvolupament d’habilitats deductives i d’inferència lògica per mitjà d’enigmes i de resolució de
casos de detectius de ficció en pel·lícules, novel·les, videojocs , còmics.
2.- Introducció a l’ètica i als judicis morals a partir de la discussió de dilemes morals que trobem en
pel·lícules, novel·les, videojocs, còmics.
3.-  Filosofia  política:  simulació  dels  preparatius,  debat  i  aprovació  de  propostes   de  lleis  en  el
parlament europeu. 
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ORIENTACIONS PER AL BATXILLERAT

MODALITAT BATXILLERAT MATÈRIES RECOMANADES A 4t ESO

CIÈNCIES I TECNOLOGIA CIENTÍFIC BG/FQ/--

TECNOLÒGIC FQ/TE/EV
FQ/TE/--

DUBTE FQ/BG/TE

HUMANITATS  I  CIÈNCIES
SOCIALS

HUMANÍSTIC LA/--/--

SOCIAL EC/--/--

ARTS ARTS PLÀSTIQUES EV/--/--

ARTS ESCÈNIQUES MU/AE/--
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ORIENTACIONS PER A CFGM

FAMÍLIA PROFESSIONAL MATÈRIES RECOMANADES A 4ESO

Activitats físiques i esportives BG / AE / ---

Administració i gestió IN / SF-SL / ---

Agrària BG / TE / ---

Arts gràfiques IN / EV /---

Comerç i màrqueting IN / SF-SL / ---

Edificació i obra civil FQ / TE / ---

Electricitat i electrònica FQ / TE / ---

Energia i aigua FQ / TE / ---

Fabricació mecànica FQ / TE / ---

Fusta, moble i suro TE / EV /---

Hoteleria i turisme BG / SF-SL / LA

Imatge i so TE / IN / ---

Imatge personal EV / --- / ---

Indústries alimentàries BG / TE / ---

Indústries extractives FQ / TE / ---

Informàtica i comunicacions IN / TE / ---

Instal·lació i manteniment FQ / TE / ---

Marítimopesquera BG / --- / ---

Química FQ / --- / ---

Sanitat BG / LA / ---

Seguretat i medi ambient BG / --- / ---

Serveis socioculturals i a la comunitat EV / MU / ---

Tèxtil, confecció i pell TE / EV / ---

Transport i manteniment de vehicles TE / IN / ---
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FULL DE TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES 4 ESO

NOM I COGNOMS: _______________________________________________________________

SEGUIU LES INSTRUCCIONS PER MARCAR LES CASELLES:
 TRIEU TRES MATÈRIES DE CADA FRANJA POSANT ELS NÚMEROS 1, 2  I 3 SEGONS ORDRE DE PREFERÈNCIA
 LA POSSIBILITAT D’ASSIGNAR L’OPCIÓ PREFERENT ESTARÀ CONDICIONADA PEL NOMBRE D’ALUMNES INSCRITS

Franja 1

Poseu 1, 2, 3 per ordre de
prefere�ncia.

Educacio�  Visual i pla� stica   □
Fí�sica i quí�mica  □

Llatí�   □
Informa� tica   □

Franja 2

Poseu 1, 2, 3 per ordre de
prefere�ncia.    

Alemany □
Biologia i geologia □
Economia □

Informa� tica   □
Mu� sica □
Tecnologia □

Franja 3

Poseu 1, 2, 3 per ordre de
prefere�ncia.

Arts esce�niques  □
Educacio�  Visual i pla� stica □
Filosofia □

France�s □
Informa� tica □
Tecnologia  □

Signatura de pare / mare / tutor-a legal:


