
OPTATIVES DE 4T ESO

A continuació teniu la descripció de les matèries optatives de 4t ESO

Opció acadèmica orientada batxillerat Científic/tecnològic

Biologia i Geologia

Investigació i experimentació o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per
afrontar la recerca de respostes a una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de
preguntes investigables, hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades, resultats i
conclusions.
Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic. Principis i
procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps geològic: magnituds
i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de fets geològics i biològics
rellevants. Reconstrucció de la història geològica d’un territori. Grans unitats geològiques
de Catalunya. Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva
continental. Distribució de volcans i sismes. Ús d’escales de mesura de sismes: intensitat
i magnitud. Interpretació de la història dels continents i oceans. Riscos geològics
associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de predicció i prevenció.
La vida, conservació i canvi La cèl·lula. Estructura, tipus. Variabilitat dels éssers vius:
caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip. Els cromosomes i el cicle cel·lular.
Mitosi i meiosi. L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Les mutacions.
Determinació cromosòmica del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries.
Diagnòstic prenatal. Tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps
(aliments transgènics, clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans
i en els ecosistemes.
L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves de l’evolució. Lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació i selecció. La
biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes
pluricel·lulars.  Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.
Ecologia i medi ambient Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.
Components de l’ecosistema. Factors limitants i adaptacions. Dinàmica de l’ecosistema.
Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i
successions.  Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.

Física i Química

Teories i fets científics. Construcció i validació del coneixement científic per part de la
comunitat científica. Projecte d’investigació. Possibles estratègies per afrontar la recerca
de respostes a una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de preguntes
investigables, hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades (anàlisi d’errors i
expressió dels resultats, si és el cas), resultats i conclusions.
Forces i moviments Les forces com a vectors. Anàlisi qualitativa dels moviments
rectilinis i curvilinis. Representacions gràfiques. Relació entre força i deformació en els
cossos elàstics. Anàlisi experimental de la pressió exercida per sòlids, líquids i gasos.
Variables que influeixen en el valor de la pressió atmosfèrica. Fenòmens meteorològics i
mapes del temps. Les lleis de Newton i la seva aplicació a la identificació i anàlisi de
moviments i forces en la vida quotidiana. Situacions relacionades amb accidents de
trànsit i anàlisi de mesures preventives. La importància de la llei de la gravitació universal
i la seva aplicació en l’anàlisi del moviment dels astres i les naus espacials.
L’energia Conceptes de treball i calor com a maneres de transferir energia. Diferents
formes d’energia mecànica: energia cinètica i potencial. Potència de màquines en



funcionament. Contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica. Conseqüències
sobre la salut dels éssers vius.
La matèria: propietats i estructura Propietats de substàncies: conducció de l’electricitat
en estat pur o en dissolució, punt de fusió, duresa, etc. Classificació de les substàncies
segons les seves propietats identificades. Interpretació en funció de l’enllaç: iònic,
covalent o metàl·lic. Forces intermoleculars. Relacions entre l’organització dels elements
en la taula periòdica i la seva estructura. Estructura de l’àtom a partir d’evidències de la
distribució dels electrons en nivells d’energia.
Canvis: Propietats de les dissolucions àcides i bàsiques i mesura de pH. Substàncies
àcides i bàsiques d’ús freqüent i la seva utilització. Reaccions químiques de
neutralització. Capacitat de l’àtom de carboni per formar enllaços. Hidrocarburs com a
recurs energètic i problemes ambientals relacionats amb el seu ús. Propietats físiques
d’alguns compostos orgànics senzills i de macromolècules, relacions amb la seva
estructura. Obtenció de polímers, anàlisi de les seves aplicacions i dels problemes
relacionats amb el seu reciclatge.

Opció acadèmica orientada batxillerat Humanitats/Ciències Socials

Llatí

La matèria s’inicia amb el coneixement de la llengua. L’estudi del llatí ha de partir de la
comparació dels textos originals i traduïts de diferents moments de la seva història,
presentant-los amb dificultat progressiva.
L’estudi de la història i evolució de la llengua llatina, que aporta a l’alumnat els
coneixements necessaris per entendre l’evolució lingüística, determinar els processos de
canvi fonètic i semàntic i il·lustrar els procediments que actuen en la formació del lèxic.
La pràctica de la traducció constitueix una experiència de descoberta de la llengua i
alhora d’investigació que utilitza la lògica del pensament, afavoreix la memòria i potencia
els hàbits de disciplina en l’estudi, habilitats amb les quals es raona millor i s’aprèn a
aprendre.
L’estudi dels aspectes culturals i socials es farà també a partir dels aprenentatges de les
matèries de ciències socials i visual i plàstica. Els textos i documents necessaris per a
l’estudi de la matèria es poden presentar en diversos suports, incloent-hi les TIC i els
mitjans audiovisuals.

Economia

L’economia és una matèria optativa que pretén aportar als alumnes coneixements de
cultura econòmica i dialèctica, i de raonament econòmic i modelització. Això suposa
tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats
per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat ha de poder donar respostes coherents als principals
temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica sobre les causes dels
problemes, coneixent algunes de les possibles solucions proposades per les escoles de
pensament econòmic.
A partir de la comprensió dels conceptes econòmics bàsics, podrà interpretar alguns
indicadors econòmics amb un grau d’autonomia suficient. També permet assolir la
capacitat per poder interpretar informacions i opinar de manera argumentada sobre
qüestions de l’actualitat econòmica.



Opció aplicada, orientada a CFGM àmbit científic/tecnològic

Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

La matèria compactada de tecnologia i TIC (informàtica) inclou els continguts de les dues
matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la qual cosa permet
organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada.
Amb aquesta matèria es pretén apropar els aspectes més conceptuals de la tecnologia
als interessos dels joves i donar una mirada més àmplia a la tecnologia i els seus usos
més actuals.
L’habitatge: Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació,
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. Protocol d’accés a un
habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions d’habitabilitat, accés als serveis.
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia corresponent i
el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.
Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge. Mesures de
seguretat a l’habitatge. Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura
bioclimàtica i domòtica.
Comunicacions: Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i
intercanvi d’informació. Tipologia de xarxes de comunicació.
Electrònica, pneumàtica i hidràulica. Circuits electrònics analògics i digitals senzills,
reconeixent-ne els components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de
càlculs. Àlgebra de Boole i portes lògiques. Aplicacions de l’electrònica a processos
tècnics i aparells. Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la
simbologia i els principis de funcionament. Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i
altres entorns tècnics. 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 i automatització Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de
comandament. Sistemes automàtics: components i funcionament. Tecnologia de control
en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. Disseny, planificació i construcció de
sistemes automàtics. L’ordinador com a element de programació i control. Simuladors
informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i ferne el disseny.
Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements
mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. Disseny, construcció i programació
de robots. Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic
al llarg de la història.
Creacions multimèdia Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats
d’emmagatzematge. Ús de bases de dades senzilles per consultar dades i organitzar la
informació. Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva
aplicació. Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió
de continguts. Elements multimèdia en estructures hipertextuals. Presentacions amb
elements multimèdia. Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.
Valoració de l’accessibilitat de la informació. Valoració de la propietat i la distribució del
programari i de la informació. Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat
personal en els entorns virtuals.

Biologia i geologia i ciències aplicades (4 hores setmanals)

La matèria compactada de biologia i geologia i ciències aplicades inclou els continguts de
les dues matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la qual cosa
permet organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada.
És, per tant, una matèria que afegeix valor als continguts acadèmics de biologia i



geologia, perquè els complementa amb el vessant aplicat, i afegeix valor als continguts de
ciències aplicades, perquè els complementa amb la fonamentació teòrica.
Les dues matèries comparteixen alguns continguts, com el treball al laboratori, el projecte
d’investigació i els procediments i models propis de la ciència.
El treball al laboratori. ─ Organització, materials (productes químics, utillatge i
instruments). Normes de seguretat i higiene. Etiquetatge. Pictogrames de riscos químics,
elèctrics i radiològics. ─ Recollida i tractament de dades, eines TIC per fer petits càlculs,
gràfics i taules. ─ Tècniques experimentals en ciències. o Aplicacions de la ciència a les
activitats laborals. ─ Procediments instrumentals en indústries diverses com l’alimentària,
l’agrària, la farmacèutica, la química, la sanitària i la d’imatge personal.
Ciència i activitat professional. ─ Procés de fabricació d’un producte o d’alguna activitat
industrial o de serveis, el seu impacte en el medi ambient i factors que influeixen en el
cost del producte. ─ Concepte d’R+D+I en l’estudi de l’ús de nous materials i noves
tecnologies en la fabricació de productes. Valoració de l’aportació institucional.
Investigació i experimentació o Projecte d’investigació. Possibles estratègies per
afrontar la recerca de respostes a una pregunta en l’àmbit científic escolar: formulació de
preguntes investigables, hipòtesis, disseny experimental, obtenció de dades, resultats i
conclusions.
Estructura i composició de la Terra. Model geodinàmic i geoquímic. Principis i
procediments que permeten reconstruir la història de la Terra. Temps geològic: magnituds
i datacions absolutes i relatives. Eres geològiques i ubicació de fets geològics i biològics
rellevants. Reconstrucció de la història geològica d’un territori. Grans unitats geològiques
de Catalunya. Desplaçaments dels continents i l’expansió dels fons oceànics: la deriva
continental. Distribució de volcans i sismes. Ús d’escales de mesura de sismes: intensitat
i magnitud. Interpretació de la història dels continents i oceans. Riscos geològics
associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les mesures de predicció i prevenció.
La vida, conservació i canvi La cèl·lula. Estructura, tipus. Variabilitat dels éssers vius:
caràcters hereditaris i no hereditaris. Genotip i fenotip. Els cromosomes i el cicle cel·lular.
Mitosi i meiosi. L’ADN. Composició, estructura i funcions biològiques. Les mutacions.
Determinació cromosòmica del sexe. Herència lligada al sexe. Malalties hereditàries.
Diagnòstic prenatal. Tècniques i aplicacions de l’enginyeria genètica en diferents camps
(aliments transgènics, clonació i genoma humà) i les repercussions en els éssers humans
i en els ecosistemes.
L’evolució. El concepte d’espècie. Les proves de l’evolució. Lamarckisme, darwinisme i
neodarwinisme. Origen, transmissió i selecció dels canvis. Mutació i selecció. La
biodiversitat al llarg del temps: dels primers microorganismes als organismes
pluricel·lulars.  Principals etapes en el procés de l’evolució dels homínids.
Ecologia i medi ambient Biodiversitat i distribució dels éssers vius a la Terra.
Components de l’ecosistema. Factors limitants i adaptacions. Dinàmica de l’ecosistema.
Cicle de la matèria i flux d’energia. Piràmides ecològiques. Cicles biogeoquímics i
successions.  Impacte de l’activitat humana en el medi ambient.

Opció aplicada, orientada a CFGM àmbit serveis, administració ...

Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica)

La matèria compactada de tecnologia i TIC (informàtica) inclou els continguts de les dues
matèries i es beneficia de la seva afinitat i complementarietat, la qual cosa permet
organitzar-la i desenvolupar-la de manera integrada.
Amb aquesta matèria es pretén apropar els aspectes més conceptuals de la tecnologia
als interessos dels joves i donar una mirada més àmplia a la tecnologia i els seus usos



més actuals.
L’habitatge: Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació,
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. Protocol d’accés a un
habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions d’habitabilitat, accés als serveis.
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia corresponent i
el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.
Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge. Mesures de
seguretat a l’habitatge. Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura
bioclimàtica i domòtica.
Comunicacions: Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i
intercanvi d’informació. Tipologia de xarxes de comunicació.
Electrònica, pneumàtica i hidràulica. Circuits electrònics analògics i digitals senzills,
reconeixent-ne els components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de
càlculs. Àlgebra de Boole i portes lògiques. Aplicacions de l’electrònica a processos
tècnics i aparells. Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la
simbologia i els principis de funcionament. Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i
altres entorns tècnics. 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 i automatització Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de
comandament. Sistemes automàtics: components i funcionament. Tecnologia de control
en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. Disseny, planificació i construcció de
sistemes automàtics. L’ordinador com a element de programació i control. Simuladors
informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i ferne el disseny.
Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements
mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. Disseny, construcció i programació
de robots. Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic
al llarg de la història.
Creacions multimèdia Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats
d’emmagatzematge. Ús de bases de dades senzilles per consultar dades i organitzar la
informació. Tècniques de tractament de la imatge digital: formats bàsics i la seva
aplicació. Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques. Publicació i difusió
de continguts. Elements multimèdia en estructures hipertextuals. Presentacions amb
elements multimèdia. Creació i publicació a Internet. Estàndards de publicacions.
Valoració de l’accessibilitat de la informació. Valoració de la propietat i la distribució del
programari i de la informació. Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat
personal en els entorns virtuals.

Economia i emprenedoria (4 hores setmanals)

La matèria compactada d’economia i emprenedoria pretén aportar als alumnes
coneixements de cultura econòmica i de raonament, i complementar-los amb els valors i
actituds personals relacionats amb l’autonomia i iniciativa personal i emprenedoria. És,
per tant, una matèria que afegeix valor als continguts acadèmics de l’economia perquè els
relaciona amb el vessant aplicat de l’emprenedoria, i a la vegada afegeix valor als
continguts d’emprenedoria amb la fonamentació teòrica.
L’economia i l’emprenedoria comparteixen continguts relacionats amb l’aplicació dels
coneixements econòmics, l’autoconeixement amb relació als itineraris formatius i
professionals i el projecte empresarial. També, comparteixen el desenvolupament
d’habilitats en gestió i organització de projectes: la planificació adequada del que es vol
fer, tot tenint en compte una sèrie de condicions i prenent decisions, en un entorn concret,
i ser prou flexible per adaptar-les quan sigui necessari. Els continguts de cultura
econòmica es tracten amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats
per a l’anàlisi econòmica.



La finalitat és que l’alumnat ha de donar respostes coherents als principals temes de
debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica sobre les causes dels problemes,
coneixent algunes de les possibles solucions proposades per les escoles de pensament
econòmic. A partir de la comprensió dels conceptes econòmics bàsics, l’alumnat podrà
interpretar alguns indicadors de l’economia del país i podrà assolir un grau d’autonomia
suficient. Igualment, l’alumnat ha d’assolir la capacitat per poder interpretar informacions i
opinar de manera argumentada sobre qüestions de l’actualitat econòmica.
La cultura econòmica implica reconèixer el seu paper com a persona consumidora,
productora, treballadora, inversora o estalviadora i com a ciutadà o ciutadana responsable
en una societat democràtica, ja que moltes d’aquestes qüestions són de gran
transcendència per a la seva vida personal i familiar.
Els sis blocs de continguts s’ordenen en dos grans apartats: un primer apartat, que
agrupa els tres primers blocs, té una perspectiva més microeconòmica; i el segon, amb
els tres blocs següents, té un enfocament més macroeconòmic.
El primer apartat defineix i situa el sistema econòmic de mercat, i l’acosta al coneixement
del comportament dels agents econòmics, empreses i consumidors. També fa referència
a les finances personals. El segon apartat introdueix l’alumnat en el coneixement del
funcionament de l’economia nacional. Se centra en el pressupost públic com a instrument
de política econòmica.

A la tercera franja totes les modalitats podeu escollir entre:

Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica) (els alumnes de
l’itinerari aplicat no poden escollir-la, ja la fan a la primera franja com a opció)

Sistemes operatius: Tipologia i característiques dels sistemes operatius. Gestió de
programari de propòsit general: instal·lació, desinstal·lació i optimització.
Organització, disseny i producció d’informació digital. Creació i disseny de
documents de text i de fulls de càlcul que incloguin opcions avançades de funcionalitat.
Creació i gestió de bases de dades: consulta, organització i generació de documents.
Tècniques d’imatge física a través de perifèrics d’entrada. Tècniques de tractament de la
imatge digital: formats bàsics i la seva aplicació, modificació de la mida de les imatges i
selecció de fragments, creació de dissenys gràfics i alteració dels paràmetres de les
fotografies digitals. Captura, edició i exportació d’àudio i de vídeo. Formats
d’emmagatzematge. Continguts multimèdia creats amb aplicacions informàtiques.
Publicació i difusió de continguts. Elements multimèdia en estructures hipertextuals.
Presentacions amb elements multimèdia. Creació i publicació a Internet. Estàndards de
publicacions. Valoració de l’accessibilitat de la informació.
Xarxes de comunicació Xarxes locals: comunicació entre equips informàtics, usuaris i
permisos. Identificació de recursos compartits. Connexions sense fil i intercanvi
d’informació entre dispositius mòbils. Informació i comunicació com a fonts de comprensió
i transformació de l’entorn social: comunitats virtuals, globalització, interacció a Internet,
xarxes socials. Mesures de seguretat en l’ús d’Internet i de les xarxes socials, amb
atenció a la dimensió de gènere. Valoració de la propietat i la distribució del programari i
de la informació. Hàbits orientats a la protecció de la intimitat i la seguretat personal en
els entorns virtuals. Hàbits orientats a l’ús responsable de la xarxa. Canals de distribució
dels continguts multimèdia: imatge, música, vídeo, ràdio, TV. Accés i descàrrega.
Modalitats d’intercanvi.
Programació d’aplicacions Tipologies de llenguatges de programació. Estructures de
programació comunes: condicionals i repeticions. Funcions d’integració a programes.
Disseny i realització de programes per a diferents dispositius: fixos i mòbils.



Tecnologia (els alumnes de l’itinerari aplicat no poden escollir-la, ja la fan a la
primera franja com a opció)

L’habitatge: Elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació,
característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica. Protocol d’accés a un
habitatge: tràmits per a la compra o lloguer, condicions d’habitabilitat, accés als serveis.
Components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, la simbologia corresponent i
el reconeixement de la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.
Tècniques bàsiques i materials de manteniment i reparació d’un habitatge. Mesures de
seguretat a l’habitatge. Estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura
bioclimàtica i domòtica.
Comunicacions: Elements i dispositius de comunicació amb fils i sense: connexions i
intercanvi d’informació. Tipologia de xarxes de comunicació.
Electrònica, pneumàtica i hidràulica. Circuits electrònics analògics i digitals senzills,
reconeixent-ne els components bàsics, la simbologia i el funcionament. Realització de
càlculs. Àlgebra de Boole i portes lògiques. Aplicacions de l’electrònica a processos
tècnics i aparells. Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la
simbologia i els principis de funcionament. Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i
altres entorns tècnics. 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 i automatització Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de
comandament. Sistemes automàtics: components i funcionament. Tecnologia de control
en les instal·lacions dels habitatges i en la indústria. Disseny, planificació i construcció de
sistemes automàtics. L’ordinador com a element de programació i control. Simuladors
informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i ferne el disseny.
Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements
mecànics i elèctrics necessaris per al seu moviment. Disseny, construcció i programació
de robots. Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic
al llarg de la història.

Educació Visual i plàstica (dibuix artístic i dibuix tècnic)

Dimensió percepció i escolta : Visió i percepció. El procés de comunicació visual:
elements i factors que hi intervenen. Nivells de percepció. Efectes visuals i enganys
òptics. Contaminació visual.
Fonaments del llenguatge visual. Composició i ordenació de l’espai. Format i marc de
referència. Proporció i escala. Enquadraments i plans. Llum i atmosfera. Psicologia del
color. Relacions de superfície. Efectes òptics. Components de la representació gràfica.
Valors expressius. Estructures formals i representació gràfica. Components de la
representació volumètrica. Valors expressius. Estructures formals i representació
volumètrica. Temps i moviment. Valors expressius. Estructures formals i representació
seqüencial. Narració gràfica i llenguatge audiovisual. Les funcions del llenguatge visual:
representativa, informativa, expressiva, apel·lativa, poètica, fàctica, metalingüística.
Forma i configuració. Forma i espai. La forma bidimensional i tridimensional. Estructura
de la forma plana. Estructura de la forma tridimensional. Estructura geomètrica de les
formes. Forma i funció. Dimensió expressió, interpretació i creació
Les tècniques i els sistemes de representació. Representació descriptiva, d’anàlisi,
constructiva, expressiva i intuïtiva. Procediments tècnics de representació, processos
artístics, tècniques de comunicació visual i audiovisual. Representació de l’espai:
perspectiva aèria i perspectiva lineal. Geometria plana i descriptiva. Eines per a les
representacions analògiques i digitals. Art, disseny i noves tecnologies. Tècniques
multimèdia: edició d’imatges estàtiques i en moviment.
La creació artística. Naturalesa de la producció artística. L’obra d’art: valors funcionals,



estètics, culturals i discursius. Art, disseny, comunicació visual i audiovisual. La mirada
subjectiva. Tractament de la informació de l’àmbit artístic. Processos creatius. La
producció i la recerca artística. Observació, anàlisi i valoració dels resultats. Interpretació i
lectura de les produccions artístiques. Els mitjans de comunicació visual. Produccions
visuals i audiovisuals: agents de producció. Dimensió societat i cultura
Funció social de l’art. Els nous oficis artístics. Art, artesania i disseny. Revisió dels
conceptes: recursos comuns, finalitat, experiència estètica. Integració de les disciplines.
Nous àmbits d’actuació. El paper de l’artista en els diferents moments històrics. Disseny
per a tothom. Urbanisme i arquitectura per viure. El treball cooperatiu en la producció
artística. Produccions pluridisciplinàries i interdisciplinàries.

Alemany - Segona llengua estrangera

Was ich alles mache : El temps de lleure, hobbies, comparar activitats, parlar sobre la
roba, fer entrevistes.
Meine Familie-unser Zuhause: Presentar la família, descriure fotografies, la llar, donar
ordres
Alles Gute! Comunicar bons desitjos en diferents situacions, felicitar, aniversaris,
expressar es tats de salut, convidar i aceptar o declinar invi tacions.
Meine Stadt.Descriure una localitat: edificis, indicar direccions
Wir fahren weg! Situar ciutats en un mapa, aconsellar, expressar conseqüències,
demanar productes en establiments, situar establiments.
Mein Vater ist Polizist. Descriure activitats de la vida quotidiana, descriure ofici

Música

Percepció i escolta: Percepció i anàlisi. Funcionament dels processos cognitius i
emocionals de percepció musical. Variables que formen el gust musical de les persones.
Elements musicals, contextuals i funcionals que intervenen de forma integrada en
l’escolta. Valors socials, culturals i estètics de les diverses tradicions musicals del món.
Vocabulari i terminologia específica per descriure, debatre i reflexionar sobre la música,
els seus usos i funcions en la societat contemporània.
Expressió, interpretació i creació Interpretació, creació i projectes. Elements musicals,
en un sentit de complexitat progressiva, en la interpretació i creació musical amb relació
al ritme, la melodia, la textura, l’harmonia, la dinàmica i la instrumentació. Habilitats
tècniques, expressives i comunicatives amb els instruments, la veu i el cos. Programari i
dispositius tecnològics de suport a la interpretació, l’arranjament, la composició i la
improvisació musical. Projectes disciplinaris o transdisciplinaris, interpretatius i/o creatius,
per ser representats fora de l’aula o del centre. Projectes de recerca vinculats al
coneixement artístic.
Societat i cultura Música, societat i compromís. La música en les arts escèniques. El
teatre, la dansa, l’òpera i els musicals. La música en el cinema, la publicitat i els mitjans
de comunicació. La música com a suport potenciador d’imatges, missatges o idees. Els
perfils professionals amb relació al coneixement i la pràctica musicals des dels seus
diversos apropaments i tractaments. Indústria i consum musical en les societats
modernes. Influència de la música en els processos d’identitat personal, social i cultural.
Característiques d’accions prosocials que incorporen la música en entorns propers a
l’alumnat.

Filosofia



La matèria de filosofia promou en l’alumne la seva capacitat de pensar, comprendre,
reflexionar i argumentar tot utilitzant el plantejament que li és propi, més enllà de cada
camp concret estudiat en les altres matèries, sense defugir la seva capacitat de
transformació i canvi tant de l’individu com de la societat.
La filosofia i el filosofar Què és la filosofia? La reflexió filosòfica. Filosofia, ciència i
pseudociència.
Com es fa filosofia? Veritat, opinió i saber. Les estructures de l’argumentació. Anàlisi
crítica de la validesa dels arguments. Com es pot escriure filosofia.
Alguns exemples de temes filosòfics. La distinció entre aparença i realitat. La mort i el
sentit de la vida. Val la pena actuar bé? Podem provar l’existència de Déu? Tenen drets
els animals? Altres.
La dimensió personal de l’ésser humà Què caracteritza l’ésser humà? Determinants
biològics i determinants culturals. El llenguatge. Ment i cos. Humans, animals, clons,
zombis i cíborgs.
Què és la persona? Emotivitat, sentiments i pensament. Els conformadors socials de la
identitat personal: gènere, socialització, rol i estatus, institucions, cultura.
L’autoconeixement. o La dignitat de la persona.
Què és actuar com a persona? L’acció intencional: deliberació, fins, mitjans,
conseqüències. La llibertat, la voluntat, el determinisme i la responsabilitat. La moralitat.
Relativisme moral i absolutisme moral.  La felicitat i el bé.
La dimensió social de l’ésser humà Quin paper tenen els altres? La diferència i la
discrepància.  La convivència en el pluralisme. L’amor. La relació d'amistat.
Per què hi ha comunitats polítiques? Origen i necessitat de l’Estat. La justícia i el dret.
Hi ha una justícia universal? L’acció política. Formes de participació L’autoritat política i
la desobediència civil.
Altres àmbits de l’acció humana. L’art i l’experiència estètica. La responsabilitat
ecològica: el medi ambient i les obligacions amb les generacions futures. L’acció
transformadora.


