DESCRIPCIÓ DEL CONTINGUT DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 4t d’ESO
INFORMÀTICA A l’optativa d’informàtica de 4t d’ESO es treballa el disseny gràfic
(vectorial i en mapa de bits), la maquetació, l’àudio, el vídeo i el disseny
de pàgines web; tant en els vessants teòric com pràctic. Sempre que és
possible, s’opta per programari lliure.
TECNOLOGIA La tecnologia de 4t d'ESO comença amb l'estudi de la tecnologia del
disseny i la construcció d'un habitatge, així com les seves instal·lacions.
A la segona meitat del curs s’aborda l'estudi de l'electrònica tant en la
tecnologia analògica com la digital.
Les 3 hores setmanals de la matèria es reparteixen en una hora de
teoria, una hora de pràctiques al taller i una altra hora en una aula
d'informàtica per fer disseny de plànols i instal·lacions amb programari
específic de simulació.
Els principals continguts que s’estudien a FiQ de 4t ESO són:
FÍSICA i
QUÍMICA

FÍSICA:
• El moviment
• Les forces
• L’energia
• La pressió
• L’Univers
QUÍMICA:
• Elements químics
• La taula periòdica
• L’enllaç químic
• Reaccions químiques
• Formulació química

BIOLOGIA i
GEOLOGIA

A la matèria de Física i Química s’aprofundeix en alguns dels conceptes
estudiats en cursos anteriors i se n’introdueixen de nous, tots ells
imprescindibles per adquirir una formació científica bàsica.
Tots els continguts estudiats en aquesta matèria tenen una àmplia
aplicació en altres matèries, és per això que va adreçada a tots aquells
alumnes amb interessos científics i tecnològics, des de les Ciències
de la salut fins a qualsevol tipus d’Enginyeria, passant per la Biologia i
la Informàtica. És una matèria imprescindible per als alumnes que
estiguin interessats a cursar el batxillerat científic o el batxillerat
tecnològic.
En aquesta matèria s’aborden coneixements nous que no s’han vist ni a
1r ni a 3r. Els continguts principals són:
• Geologia: estudi de les tectòniques de plaques i de les
evidències que es tenen per deduir què ha passat al llarg de la
història de la terra.
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ECONOMIA

La cèl·lula: es comença repassant tipus, funcions dels orgànuls.
A continuació s’estudia la divisió cel·lular i la formació de
gàmetes (cèl·lules reproductores)
ADN: què és? Què vol dir que porta la informació genètica? I els
cromosomes? Es comença descobrint l’estructura de l’ADN i
com “es llegeix” dins la cèl·lula. Es continua
amb
Biotecnologia: transgènics, clonatge, éssers a la carta?
Herència: per què puc tenir els ulls blaus del meu avi si els meus
pares els tenen de color marró? Coneixereu els fonaments
bàsics de les característiques que s’hereten de pares a fills.
Evolució: L’origen de la vida data de fa uns 3700ma, moment
en el qual va aparèixer una primera cèl·lula. Tots venim d’ella.
Com ha anat això? Què fa que uns organismes perdurin i altres
s’extingeixin? En aquesta unitat ho veureu.

Tot aquest temari es combina amb
• Pràctiques al laboratori tant sovint com sigui possible, i treball del
disseny experimental.
• Sortida a la natura
L’economia és una matèria optativa que pretén aportar als alumnes
coneixements de cultura econòmica i dialèctica, i de raonament
econòmic i modelització.
Pel que fa al raonament econòmic i modelització identifica els diferents
models d’organització política, econòmica i territorial, tant a escala més
propera com a escala global, que permetrà comprendre com afecta la
vida de la ciutadania
Aquests són alguns dels continguts que es treballen durant el curs:
1. Diferents sistemes d’economia.
2. Política econòmica i desequilibris econòmics.
3. Interpretació de taules amb indicadors econòmics.
4. Diferents moments històrics de l’economia catalana, espanyola,
europea i internacional.
5. Determinar per a un cas senzill l’estructura d’ingressos i costos
d’una empresa, i calcular-ne el benefici.
6. Reconèixer el funcionament bàsic del diner i diferenciar els tipus
de comptes bancaris i de targetes emeses com a mitjà de
pagament.
7. Analitzar les polítiques econòmiques emprades pel sector públic
per regular l’activitat econòmica.
8. Identificar les competències, interessos i actituds envers la feina
per poder prendre decisions de formació i inserció laboral i
adaptar-se de manera flexible als canvis que puguin produir-se
al llarg de la vida personal i professional.
9. Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional, tot
tenint en compte la formació permanent i les expectatives
personals a partir de l’autoconeixement i la recerca d’informació
sobre les diferents opcions formatives i professionals.
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FILOSOFIA

VISUAL i
PLÀSTICA

MÚSICA

10. Descriure les diferents formes jurídiques de les empreses, i
relacionar-hi les responsabilitats legals dels seus propietaris i
gestors, així com les exigències de capital.
11. Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en
situacions quotidianes i en diverses activitats professionals i
aplicar-los al disseny d’una idea empresarial viable, tot emprant
les eines adequades i analitzant la informació necessària.
L'ésser humà sempre s'ha plantejat preguntes sobre el món, la vida, el
sentit de l'existència o sobre l'actualitat. En aquest curs introductori de
filosofia farem explicacions racionals basades en arguments i sotmeses
a crítica sobre preguntes com: què és la veritat? com podem conèixer la
realitat? Per què actuar correctament sembla que ens ha de portar a la
felicitat? Com és l'ésser humà, bo o dolent per naturalesa? per què fem
el mal? quan una llei és justa? la tecnologia ens fa ser millor persones?
etc. Es faria una introducció a les principals teories filosòfiques de la
història del pensament aplicant-les a temes d'actualitat.
Treballarem diferents modalitats del llenguatge visual i plàstic amb una
certa autonomia i criteri.
En un primer bloc es treballarà el Dibuix Artístic i el Dibuix Tècnic a
partir de l’observació i l’anàlisi del entorn. Es proporcionaran pautes que
facilitin la representació del natural de diferents models i s’analitzaran
els elements que intervenen en una composició.
En un segon bloc es treballarà el Disseny: el disseny és una activitat la
finalitat de la qual és definir les qualitats funcionals i estètiques dels
objectes construïts per l’ésser humà. Es descriuran els camps
d’aplicació del disseny i es treballarà el disseny industrial, el disseny
gràfic i el disseny publicitari a partir d’un projecte.
Amb el disseny gràfic com a instrument de comunicació, de transmissió
i d’expressió d’idees els alumnes es familiaritzaran amb les diverses
propostes d’aquest camp del disseny.
Amb el disseny publicitari, es proporcionarà informació sobre la creació
i la transmissió dels missatges publicitaris i sobre les estratègies que
s’utilitzen en la seva elaboració amb un doble objectiu: que l’alumne
sigui capaç d’analitzar i desxifrar correctament els missatges emesos, i
que sigui capaç de gestar i realitzar, amb els mitjans al seu abast,
missatges publicitaris de manera atractiva i eficaç.
I amb el disseny industrial, disciplina que té la finalitat de crear
maquinària, productes i objectes destinats a ser fabricats en sèrie i que
combinen estètica i funcionalitat, es treballarà per què els alumnes
valorin la importància d’entendre el disseny com un procés de gestació,
creació i fabricació en sèrie d’objectes que ajuden a millorar la qualitat
de vida de l’ésser humà.
A partir de la col·laboració amb l’escola d’Art Gaspar Camps d’Igualada,
els alumnes tindran la possibilitat de preparar les proves d’ingrés a cicles
de grau mitja d’escoles d’art.
Es treballaran les músiques populars urbanes a partir del segle XX. A
partir de diversos visionats, DVD i nombrosos documents sonors i
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LLATÍ

FRANCÈS i
ALEMANY
(2a llengua
estrangera)

visuals es farà un recorregut cronològic pels principals estils musicals(
blues, jazz, rock, soul, funky, disco, tecno, grunge, indy,...).
En tot moment es propiciarà que els alumnes puguin tocar i interpretar
les músiques dels estils musicals treballats o de qualsevol estil que
vulguin. Això inclou tan la pràctica de l'instrument com de la pràctica
vocal.
L'avaluació es realitzarà a partir de la realització de pòsters o d'altres
treballs cooperatius i petites exposicions orals a classe.
A través de la matèria de Llatí de 4t l’alumne adquirirà nocions
elementals de llengua i gramàtica llatina a través d’exercicis i de la
traducció de textos senzills. Coneixerà l’origen de la llengua llatina i de
les llengües que se’n van originar, a més d’aspectes d’evolució del llatí
a la llengua catalana, expressions llatines usuals en la llengua catalana.
Així mateix coneixerà diferents aspectes de la cultura i civilització
romanes: la història del poble romà, la seva vida quotidiana, les seves
expressions artístiques, culturals, literàries, etc i com aquestes han
influït posteriorment en la nostra cultura i societat. També es
coneixeran elements de
mitologia romana: divinitats, herois,
personatges i llegendes.
És recomanable per a l’alumnat amb interès per la llengua i la cultura de
l’Antiguitat clàssica.
Aquestes dues matèries de llengua que s’ofereixen com a segona
llengua estrangera, s’emmarquen en l’objectiu de fomentar el
plurilingüisme en l’entorn educatiu i en la societat del segle XXI. La base
de coneixement de llengües estrangeres que s’adquireix a l’etapa
d’ESO permet continuar avançant de nivell tant en el Batxillerat (si
s’escau) com en altres estudis.
La matèria de Francès com a segona llengua estrangera està orientada
sobretot als alumnes que l’han cursat des de 1r i que per tant en tenen
uns coneixements bàsics.
Un dels objectius és millorar l’expressió oral i escrita dels alumnes
mitjançant exercicis de gramàtica i de vocabulari. Els alumnes
practiquen diàlegs autèntics que els conviden a participar en situacions
comunicatives que els inciten a desenvolupar diferents estratègies
d’interpretació i de producció de missatges orals.
La matèria d'Alemany com a segona llengua s'entén com una
continuació de l'optativa iniciada a 1r d' ESO. L'objectiu final és assolir
el nivell A1 del Marc Comú de Referència Europeu. Els alumnes podran
seguir amb l'aprenentatge de l'alemany a 1r de Batxillerat, on poden
assolir el nivell A2.
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