
 

 
ORIENTACIÓ PER ESCOLLIR LES MATÈRIES OPTATIVES 

A 4t ESO (CURS 2017-18) 
 
 
TECNOLOGIA: 1. Habitatge  2. Instal·lacions domèstiques  3 .Disseny gràfic    4. 
Electrònica analògica  5.  Electrònica digital  6. Sistemes electrònics   7. Pneumàtica  
8.Sistemes automàtics  9. Control. 
 
 

MÚSICA: 1. Música popular urbana: rock & roll   2. Música popular urbana:: The 
Beatles 3 Recordem el Barroc musical  4.Ídols de la música pop: Michael Jackson  5. 
Recordem el Classicisme musical   6. Música i cinema   7. Introducció al 
Nacionalisme musical  8. El Jazz. Història i evolució   9. Música 2.0: Eines musicals 
2.0  
 
 

FÍSICA I QUÍMICA: 1. El Moviment rectilini uniforme. Moviment rectilini variat. 
Caiguda lliure. Moviment circular 2. Forces. Composició de forces. Equilibri de 
forces. Forces paral·leles. Centre de gravetat  3. Dinàmica. Lleis de Newton. 
Gravitació universal  4. Estàtica de fluids. Pressió als fluids. Principi de Pascal. 
Principi d’Arquímedes. Pressió atmosfèrica 5. Taula Periòdica. Elements químics. 
Classificació de Mendeleiev. Enllaç químic. Formulació inorgànica  6. Àcids, bases i 
sals. Electròlits i no-electròlits. Conductivitat elèctrica en dissolucions. Hidròxids i 
bases. Àcids i sals. PH i reaccions de neutralització. 
 
 

INFORMÀTICA: 1. Introducció a WEB 2.0  2. Informàtica en núvol a: Aplicacions per 
compartir documents: EYEOS. DROPBOX. DRIVE  3. Informàtica en núvol b: BLOC 
DE NOTES. EVERNOTE  4. Personalització d’una pàgina d’accés a Internet. 
IGOOGLE. NETVIBES. 5.- Sistemes operatius. Introducció WINDOWS, LINUX, 
APPLE 6. Processador de text. WORD.  7. Components de l’ordinador  8. 
Informàtica en núvol c: Publica en línia SMORE. Edita un document amb pàgines per 
penjar a la xarxa ISSUU. CAMALÉO 9. Informàtica en núvol d. Presentacions en 
línia: SLIDESHARE. PREZI. MURALLY. PHOTOPEACH. PADLET 10. Dibuix assistit 
per ordinador 11. Tractament digital del so. 
 
 
BIOLOGIA I GEOLOGIA: 1. La reproducció cel·lular. 2. L'herència biològica 3: Gens 
i manipulació genètica  4. L'evolució dels éssers vius  5. Els organismes i el medi  6.  
L’estructures de la Terra  7. El moviment dels continents 8. L'edat de la Terra. 
 
 
LLATÍ:  Llengua  1. L’alfabet llatí  2. Fonètica de la llengua llatina 3. Origen i evolució 
de la llengua llatina 4. Sintaxi general: les categories gramaticals i les funcions 
sintàctiques 5. El concepte de cas i de declinació 6. Les cinc declinacions dels 
substantius 7. Els adjectius de la primera classe 8. Concordança substantiu-adjectiu 
9. El present, el pretèrit imperfet d’indicatiu i l’ infinitiu de les cinc conjugacions i del 



 
verb sum. 10.Els pronoms personals. Cultura 1. Orígens 2. La societat  3. La ciutat 
romana  4. La decadència 5. L’Imperi romà a Catalunya.  
 

 

VISUAL I PLÀSTICA : 1. Definició d’art. Funció de l’artista al llarg de la història. La 
percepció visual. Concepte de creativitat. El procés de creació. El dibuix: breu 
història, procés de creació. Contextualització de les obres estudiades en el seu 
entorn social i històric. 2. La pintura. Tècniques mixtes i noves formes d’art 
L’escultura i les noves formes d’expressió  3. Anàlisi d’obres d’art.“Coneix-te a tu 
mateix” o el concepte d’autoretrat. Espais d’exposició d’obres d’art. Concepte de 
creativitat. Instal·lacions artístiques. 4. Geometria. Treballem en un sol pla: la 
geometria plana. Treballem a l’espai 5. El llenguatge fotogràfic. El llenguatge 
cinematogràfic.  El llenguatge de l’animació.  
 

 
FILOSOFIA: 1. Iniciació a la reflexió filosòfica com a forma de coneixement crític i 
pràctic originari de la cultura occidental. 2. La identitat personal: qui soc jo? Estudi de 
la personalitat, l’autoconeixement i l’expressió des de la psicologia. 3. L’esser humà 
com a esser social. El procés de socialització i diverses teories sobre l’origen de la 
societat. 4. L’esser humà com a esser racional. Teories filosòfiques sobre les 
possibilitats i límits de la raó. 5. El concepte filosòfic de realitat i metafísica. 6. La 
llibertat humana en sentit filosòfic, ètic i polític. 
 
 
ARTS ESCÈNIQUES: Les arts escèniques i les seves manifestacions. 1. Funció del 
teatre, la dansa, i altres arts escèniques. 2. Les arts escèniques com mitjà 
d’intervenció i transformació de la realitat. 3.Característiques de diferents estils de 
teatre i dansa (i altres arts escèniques) al llarg de la història. 4.Anàlisis i comentari 
d’espectacles de teatre i dansa. 5.Habilitats necessàries per interpretar (treball amb 
algunes tècniques escèniques). 6-Interpretació d’alguns fragments d’obres de 
diferents estils. 7-Possible participació en una experiència de dansa. 
 
 
 
COORDINACIÓ PEDAGÒGICA 


