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FÍSICA I QUÍMICA

“Si he pogut veure més lluny que els altres, només és perquè em trob
sobre les espatlles de gegants” (Sir Isaac Newton)

La física i la química ens permeten conèixer els mecanismes ocults del món
que ens envolta. Exploren la immensitat inimaginable i a la vegada
s’endinsen en els dominis més minúsculs de les partícules subatòmiques.
L’astronomia és física escrita a gran escala sobre el cel nocturn, i en les
grans catàstrofes còsmiques de l’univers s’originen els elements que es
poden veure a la taula periòdica, i els humans estam formats d’aquests
elements. La vida és química, ni més ni menys.

Aquestes dues disciplines acadèmiques són com les navalles suïsses, que valen per a tot, i el seu estudi
canvia la manera en què veiem el món i la nostra vida quotidiana.

LLATÍ
Aquesta assignatura ens acosta a la llengua mare de les nostres llengües: aprendrem la llengua

llatina a un nivell molt bàsic, però que ens ajudarà a entendre millor la nostra pròpia llengua.
Aprendrem també sobre….

...els seus déus …  i els seus herois

...la seva història ...com es vestien

...com escrivien



….què menjaven ...com es divertien

….ALEA IACTA EST!

TECNOLOGIA

Aquesta matèria és la continuació natural de la Tecnologia I i II.
S’han de veure elements de comunicació i intercanvi d’informació
digitals. Fins i tot un poc de programació. Parlarem de les
instal·lacions típiques en un habitatge i d’estalvi energètic.
Repassarem i ampliarem el que heu vist d’electrònica. Es parlarà de
robòtica i la seva evolució. També hi haurà lloc per una mica de
pneumàtica.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

L’assignatura de Biologia i Geologia de 4t està centrada en els
canvis que afecten als éssers vius i a la Terra. Veurem temes
com la cèl·lula, l’ADN, l’herència dels caràcters biològics com
aquests passen de pares a fills. L'origen de la vida i com es
produeix l'evolució de les espècies. Ha presentat la Terra
sempre la mateixa aparença actual? Com ha canviat i com
s’expliquen aquests canvis.
Farem activitats de diferent tipus que serviran per avaluar
l’assignatura (treballs, presentacions, proves escrites,

pràctiques de laboratori,...)
Aquesta assignatura no sols pot interessar a alumnat que vol seguir estudis de ciències sinó també a
altres ja que tracta temes que ens topam a la vida quotidiana.
https://humanorigins.si.edu/evidence/human-family-tree

MATEMÀTIQUES
A tercer i a quart d'ESO s'ha de triar entre cursar:

 Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats: orientades a aquells alumnes que

creguin que en acabar l'ESO cursaran estudis de Formació Professional de Grau Mitjà

 Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics: orientades a aquells alumnes que

en acabar l'ESO cursaran estudis de Batxillerat.

L'elecció de les matemàtiques aplicades o acadèmiques a 3r d'ESO, no condiciona l'opció a cursar a 4t

d'ESO, és a dir, es poden triar opcions diferents a tercer i a quart (un alumne que a tercer ha cursat les

aplicades, a quart podrà cursar les acadèmiques i viceversa).

https://humanorigins.si.edu/evidence/human-family-tree


MÚSICA

L’assignatura de música de quart es basa, sobretot, en la pràctica musical: aprendrem a
tocar l’ukelele i, segons els interessos dels alumnes, altres instruments de la classe.
Posarem en pràctica la música que ens agrada i que escoltam, ja sigui llegint partitures o
interpretant cançons del repertori popular i de la música moderna.
L'aula de música del nostre institut està ben equipada per poder dur a terme

interpretacions i arranjaments de tots tipus d'estils musicals de manera individual, en petit grup i en gran
grup.
Treballarem diferents contextos musicals sobre grups o cantants de POP, ROCK, CANTAUTORS, JAZZ,
BLUES, MÚSICA I CINEMA i MUSICALS. D’aquesta manera adquirirem eines per a entendre la música. Es
faran treballs de recerca, posters, presentacions.
Aprendrem, sobretot, a gaudir de la música i que aquesta pot formar part de la nostra vida.

EDUCACIÓ PLÀSTICA

Si t'agrada dibuixar o en vols aprendre, si ets creatiu i t'agrada innovar, si vols
poder tenir el teu moment perquè voli la imaginació i les teves idees fructifiquin
en creacions pròpies. Si vols aprendre a combinar colors, o vols aprendre d'estils
artístics, des dels clàssics al manga passant pels "ismes". Si tens una actitud
crítica davant la vida i no saps com cridar-la als 4 vents o si ets tímid i necessites
del teu mon interior per submergir-te. Aquesta assignatura pot agradar-te.

Participem a concursos, fem projectes, treballem en grup, compartim un espai on xerram (o no) de les
...nostres inquietuds i les expressem. Què més vols? (Digue'ns-ho i, pot ser, també ho treballem).

ALEMANY

Sabies que més de 130 milions de persones arreu del món parlen l’alemany?
Sabies que l’alemany és la llengua més parlada a Europa?
Sabies que quasi el 40% de turistes que visiten la nostra illa són alemanys?
L’alemany és la llengua o una de les llengües oficials a Alemanya, Àustria,
Suïssa, Liechtenstein, Luxemburg i Bèlgica.
Si vols endinsar-te dins del món de l’alemany, aprendre no sols la seva llengua,
sinó també conèixer més de prop la seva cultura i tradicions, anima’t i aprofita

aquesta oportunitat.
En les classes tractarem els aspectes més importants de la seva llengua i cultura des d’un punt de vista
comunicatiu i lúdic. Des del primer dia de classe podràs començar a utilitzar la llengua i una vegada
comencis, no voldràs aturar d’aprendre!
Podràs cursar alemany a partir de 2n ESO i durant tota l’etapa de secundària i batxillerat. Ara bé, tingues
en compte no podràs triar aquesta optativa si no l'has cursat des de 2n ESO.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I

COMUNICACIÓ

És una assignatura bastant pràctica, encara que hi ha alguna part
teòrica. Durant el primer trimestre descriurem com és un ordinador i
edició d'imatge. El segon trimestre feim edició multimèdia i introducció
a les xarxes. I el tercer trimestre descrivim el funcionament d’Internet i
els seus serveis. Acabam generant continguts per la xarxa.



CULTURA CIENTÍFICA

L’Univers, els recursos i els impactes ambientals, la salut i els nous materials són tractats en
l'assignatura.
Si t'interessa l’actualitat científica i com
treballa la ciencia, podras plantejar els teus
dubtes i conèixer el funcionament de la
ciència en els diferent camps tractats.
Podras veure la gran importancia de la
ciencia en la societat actual i la necessitat
de conèixer quines són les eines que
utilitza la humanitat per poder seguir

avançant en el coneixement.
Podras treballar com aconseguir un criteri rigorós sobre els esdeveniments i les notícies científiques més
actuals.
https://docs.google.com/presentation/d/1DuwFxSbdYSW1z80ziL0YYLc3jNgOzWyCZ74VTdjHGyA/edit?usp
=sharing

ARTS ESCÈNIQUES

Aquesta és una matèria específica que té com a finalitat la comprensió i la interpretació de formes
d’expressió escènica variades, en un doble sentit, sincrònic i
diacrònic. És a dir, a partir de coneixements bàsics del teatre i
la dansa i del seu desenvolupament històric s’ha d’arribar a un
producte de creació artística. L’enfocament de l’assignatura és
eminentment pràctic.
Així doncs, la matèria proporciona als alumnes la possibilitat de
comunicar idees, emocions i sentiments a partir d’una gran
varietat de formes simbòliques. L’alumne arriba, d’aquesta
forma, a l’autoafirmació a través de l’exploració i la interpretació
de si mateix i de la realitat que l’envolta. Com a resultat, s’hi
fomenten la creativitat i l’autonomia amb la utilització d’uns
codis lingüístics, corporals, gestuals i rítmics que es relacionen
amb elements plàstics, visuals i musicals. L’anàlisi de situacions

i plantejaments diversos, d’altra banda, esperona el pensament crític i obliga a prendre decisions
adequades per a cada nova situació. A més, el treball cooperatiu incentiva les actituds solidàries i de
respecte a les idees dels altres i esdevé fonamental a la matèria, perquè l’assoliment dels objectius
plantejats en primer terme depèn de les relacions que s’estableixen entre els membres del grup.

https://docs.google.com/presentation/d/1DuwFxSbdYSW1z80ziL0YYLc3jNgOzWyCZ74VTdjHGyA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1DuwFxSbdYSW1z80ziL0YYLc3jNgOzWyCZ74VTdjHGyA/edit?usp=sharing


PREINSCRIPCIÓ 4t d’ ESO

Curs 21-22
Nom i llinatges:........................................................................................................

Aquestes són les matèries que hauràs de fer a 4t d'ESO a l'IES Santanyí el curs 21-22:

Troncals Específiques Ensenyaments aplicats Ensenyaments acadèmics

Llengua Catalana i literatura (3’5

h)

Llengua Castellana i literatura

(3’5 h)

Anglès (3 h)

Geografia i història (3 h)

Matemàtiques (4 h)

Educació física (2 h)

Valors ètics o Religió (1 h)

1 específica (3h)

2 troncals (6h) 2 troncals (6h)

1. Llegeix el full explicatiu de les diferents optatives. Si tens algun dubte, consulta-ho al teu tutor, a

l'orientadora o al professorat de les diferents àrees.

2. Marca amb una X l'opció de matemàtiques i escull dues troncals:

opció 1 opció 2

❏ Matemàtiques aplicades ❏ matemàtiques acadèmiques

Troncals: se n’han de triar 2 d’entre: Troncals: se n’han de triar 2 d’entre:

❏ Ciències aplicades a l’activitat professional
(3h)

❏ Tecnologia (3h)

❏ Iniciació a l’activitat emprenedora i
empresarial (3h)

❏ Física i Química (3h)

❏ Biologia i Geologia (3h)

❏ Llatí (3h)

❏ Economia (3h)

3. Decideix, juntament amb l'assessorament de la teva família, l’assignatura específica que vols fer el

proper curs. (Enumera de l'1 al 6 per ordre de preferència ja que no podem assegurar que es facin totes

les que s'ofereixen; tot dependrà de la demanda i de la quota de professorat de què disposi el centre).

Alemany (s’ha d’haver cursat
a 2n i 3r)

Música

TIC Cultura científica

Arts escèniques i dansa Educació plàstica

4. Marca amb una X una de les següents opcions:

Religió

Valors ètics

5. Entrega al teu tutor aquest full degudament signat el més aviat possible.

Assabentat/da el pare/mare o tutor legal, signatura:

RECORDA LES OPTATIVES QUE HAS TRIAT A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.


