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Nom alumne/a: ……………………………………… 
 
Benvolgudes famílies, 
 
A quart d’ESO els/les aprenents han de cursar tres matèries optatives de tres hores 
cadascuna (matèria 1, matèria 2 i matèria 3) en funció de les seves preferències, 
habilitats i expectatives de futur.  
 
Aquestes optatives s’organitzen en itineraris que venen marcats per dues matèries 
específiques, la matèria 1 i la matèria 2. En el nostre centre són les següents: 
 

 Itinerari  
científic 

Itinerari 
tecnològic 

Itinerari 
humanístic 

Itinerari   
social 

Itinerari 
aplicat 

Matèria 1  Biologia  Física i 
Química 

Llatí Filosofia Tecnologia 

Matèria 2 Física i 
Química 

Tecnologia Filosofia Economia Informàtica 

 
Indiqueu quin itinerari trieu:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Per tal de triar la matèria 3, heu d'indicar  per ordre de preferència de l’1 al 4 quines 
d’aquestes matèries voldríeu cursar el curs vinent, tenint en compte que no es pot triar 
la matèria 1 o la  matèria 2 com  a matèria 3. D’aquestes quatre que marqueu se us 
n’assignarà una.  
 

Alemany  

Informàtica   

Preparació B1(Anglès)  

Música  

Arts escèniques i 
dansa 

 

Economia  

Visual i plàstica  

 

És recomanable que l’alumnat que ha cursat alemany a 1r, 2n i 3r d’ESO continuin amb 

aquesta optativa per tal d'anar consolidant aquesta 2a llengua estrangera. 

 

 

Santa Coloma de Cervelló, a ...........de …………. de 2020 

Vistiplau del pare/mare/tutor/a: 

 

 

 

Informació sobre les matèries optatives de 4t ESO 
 
FÍSICA I QUÍMICA 
La matèria optativa de Física i Química permet als alumnes profunditzar en els 
continguts de ciències donats a primer, segon i tercer d’ESO: moviment, forces, 
dinàmica, estàtica de fluids, treball energia i calor, l’energia de les ones, fenòmens 
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lluminosos, la taula periòdica, enllaç químic, formulació, àcids, bases i sals i Química del 
carboni. 
Es veuran aspectes rellevants del treball científic, tècniques, habilitats i destreses 
relacionades amb la metodologia de la investigació científica, amb la realització de 
pràctiques per desenvolupar el mètode científic. 
 
BIOLOGIA I GEOLOGIA 
La matèria optativa de Biologia i geologia permet als alumnes profunditzar en els 
continguts de ciències donats a primer, segon i tercer d’ESO: l’estructura interna de la 
terra, la tectònica de plaques, la geomorfologia climàtica, la història de la vida a la Terra, 
la cèl·lula, unitat de vida, l’herència biològica, l’evolució, la dinàmica dels ecosistemes i 
els éssers vius i el medi ambient. 
Es veuran aspectes rellevants del treball científic, tècniques, habilitats i destreses 
relacionades amb la metodologia de la investigació científica, amb la realització de 
pràctiques per desenvolupar el mètode científic. 
 
TECNOLOGIES 

La matèria de Tecnologies incorpora, a 4t d’ESO, alguns blocs que permeten avançar 

en els aspectes essencials recollits en els tres primers cursos de l'etapa o bé integrar-

los per analitzar problemes tecnològics concrets. També, i sobre tot, ha de servir per 

orientar l’alumnat de cara a l’elecció dels seus estudis post obligatoris  (tipologia de 

Batxillerat o  Formació professional) 

Els continguts de la matèria s’estructuren en dos grans blocs: 

Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
● Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components 
basics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs. 
●  Caracterització d’aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells. 
● Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus 
principis de funcionament. 
● Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la industria i altres entorns tècnics. 
● Us de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar 
circuits pneumàtics i hidràulics 

● Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció 
determinada. 

Control, automatització i programació 
● Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de 
comandament. 
 ● Programació d’Scratch per a Arduino (S4A), una aplicació que enllaça un entorn de 
programació senzill i intuïtiu (Scratch) amb un sistema de plaques que ens permet 
construir projectes electrònics (Arduino). D'aquesta manera, es poden programar robots 
a partir d'un sistema virtual de fitxes que s'uneixen les unes a les altres. 
 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

És una assignatura important per l’alumnat que vol cursar el Batxillerat Social o 

Humanístic. Es treballaran conceptes bàsics de l’Economia fent servir programari de 

tractament de dades utilitzat, tant a l’economia d’empresa com de mercat.  Programari  

tipus SPSS o PSPP, que són  programes informàtics molt utilitzats en les ciències 

socials i en les empreses d’investigació de mercats. 
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INFORMÀTICA  

Els objectius d’aquesta matèria són: 

- Reforçar els programes informàtics ja explicats en cursos anteriors: sistemes 

operatius, xarxes informàtiques, office/libreoffice, edició pàgines web 

- Programar en llenguatges: C++, Visual C i Visual Bàsic 

- Crear aplicacions en l’entorn Android per a mòbils 

 

LLATÍ 
 La matèria optativa de llatí de quart de la ESO es presenta com un contacte general 

amb la llengua i la cultura llatines. En aquesta matèria s’aprendrà : 

-         Els diferents casos llatins i les seves variants a cada declinació. La seva traducció 
morfològica i sintàcticament tant a la gramàtica llatina, com la castellana i catalana. 
-         A identificar el significat de les paraules comuns patrimonials i dels cultismes. 
També els llatinismes i expressions llatines més utilitzades en general. 
-         A conèixer els aspectes rellevants de la cultura i la civilització romanes utilitzant 
diverses fonts d’informació i diferents suports. 
És una optativa especialment recomanada per l’alumnat que posteriorment cursi estudis 
de batxillerat  humanístic  i/o  social. 
 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

Aquesta matèria es dividirà en tres blocs: 

Introducció al Dibuix:  L’alumne pot aprendre a comunicar-se i expressar-se 
artísticament per mitjà del dibuix artístic.  
Aprendrà a realitzar imatges per representar gràficament  la realitat , les idees i les 
emocions, de manera objectiva i subjectiva.  
S’iniciarà en l’observació  i l’anàlisi  directe dels objectes , de  l’entorn natural i de la 
figura humana i en  la seva  interpretació plàstica. 
Es donen coneixements per aprendre a utilitzar  tant els mitjans tradicionals de dibuix 
artístic com els mitjans informàtics.  
S’introduirà l’aplicació del dibuix artístic al disseny de moda, a la imatge personal, a la 
il·lustració científica, perruqueria, a la caracterització de personatges 
Els temes treballats es posaran en referència a la Història de l’Art, especialment  de l’art 
contemporani. 
Introducció al Dibuix tècnic: L’alumne pot aprendre a comunicar-se  per mitjà del 
dibuix tècnic.  
Aprendrà a realitzar imatges per representar  gràficament la realitat , de manera 
objectiva i precisa.  
S’iniciarà en el coneixement de les normes dels diferents sistemes de representació 
com la geometria plana, la geometria descriptiva, el  dibuix tècnic i la projecció i tindrà 
coneixements bàsics per  saber-los utilitzar.  
Es donen coneixements per aprendre a utilitzar tant els mitjans tradicionals de dibuix   
tècnic com els mitjans informàtics.   
S’introduirà l’aplicació del dibuix tècnic al disseny d’objectes o disseny industrial, al  
disseny d’interiors, a l’escenografia, al disseny d’arquitectura efímera, al  disseny  
d’exteriors.  
Els temes treballats es posaran en referència a la Història del disseny, especialment  el  
contemporani. 
Introducció a la cultura audiovisual: L’alumne pot aprendre a comunicar-se i 
expressar-se per mitjà de la imatge  tecnològica. 
Aprendrà a realitzar imatges fixes i mòbils per representar  gràficament i 
audiovisualment la realitat, de manera objectiva i subjectiva. 
S’iniciarà en el coneixement del llenguatge audiovisual.  
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Es donen coneixements per aprendre a crear imatges amb mitjans tecnològics bàsics: 
fotografia, videografia, infografia, reprografia. 
S’introduirà l’aplicació del llenguatge audiovisual  a la narració visual ( còmic, fotografia, 
vídeo), al disseny gràfic aplicat a la publicitat.   
Els temes treballats es posaran  en referència a la Història de la cultura audiovisual, 
especialment  la contemporània. 
 

ALEMANY 

Aquesta matèria optativa és continuïtat de la segona llengua estrangera que s'imparteix 

a l'institut des de 1er d'ESO. Parteix d'una progressió que prioritza l'aspecte comunicatiu 

en situacions tan quotidianes com el món del treball. 

Amb aquesta finalitat, es tenen en compte les quatre competències bàsiques en 
l'ensenyament de la llengua estrangera, és a dir, comprensió i expressió tant oral com 
escrita, com recomana el Marc Europeu Comú de Referència MECR. 
Cal tenir en compte que en el món laboral, el coneixement d'una segona llengua 
estrangera es més valorat i se li atorga una importància cabdal dintre del currículum de 
l'alumnat.  
 
PREPARACIÓ AL B1 D’ANGLÈS 
Aquesta optativa té com a objectiu preparar als alumnes per superar la prova oficial del 
nivell B1 d’anglès del MERC (Marc Europeu Comú de Referència), la qual gestionem 
directament des del nostre centre perquè els nostres alumnes puguin obtenir el seu 
primer certificat oficial en aquesta llengua després de tants anys d’esforç.   
Amb aquesta finalitat, es treballaran models de les proves oficials i es realitzaran 
activitats encaminades a superar aquesta prova en les seves quatre competències, 
comprensió oral i lectora, i expressió oral i escrita. 
 
FILOSOFIA 

La matèria de filosofia té com objectius: 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 pel que fa als continguts de la matèria 

com pel que fa a d’altres sabers. 

Els continguts de la matèria es divideixen en tres grans blocs: en la fonamentació de la 

filosofia i en la manera com les persones organitzen el pensament; en el coneixement 

de la realitat personal i per últim, en el coneixement de la dimensió social i pràctica dels 

éssers humans. 

La matèria suposa un apropament a qüestions centrals de la filosofia i l’únic contacte 

acadèmic amb la filosofia que tindran els alumnes que no segueixin al batxillerat. És una 

optativa especialment recomanada per a l’ alumnat que posteriorment cursi estudis de 

batxillerat. 

 

MÚSICA de 4t d’ESO 

Treballaràs en diversos projectes durant el curs com l’ elaboració d’un megamix, 

la creació de les teves pròpies composicions fetes amb diferents editors musicals 

i amb portals virtuals com el Freedsound, interpretaràs melodies tant conegudes 

com The Final Countdown del grup Europe i acompanyarem i practicarem amb la 

percussió corporal. A més, es treballaran els orígens de la música moderna, El 

Jazz, i aspectes relacionats amb la música contemporània, la indústria musical i 

els seus oficis (crític musical, arranjador, DJ, lletrista, tècnic de so...) i les 

músiques populars del món. 
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ARTS ESCÈNIQUES I DANSA 

Aquesta matèria se sosté sobre els continguts bàsics del teatre i la dansa. Es 

portaran a terme activitats per posar en marxa els mecanismes i facultats 

expressius i perquè entri en relació el nostre cos amb l’espai, els objectes i els 

cossos d’altres persones. Es preparan propostes escèniques de caràcter 

dramàtic i musical, on la dansa també tindrà lloc.  

 


