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1. OBJECTIUS DEL CURS 
 
 

Consolidar els aprenentatges assolits en els altres cursos de l’etapa. 
 
Continuar posant les bases per una formació personal basada en l’autonomia 

que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la 
solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i 
col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica. 

 
Assolir-los requerirà per part de l’alumne esforç i dedicació, dos valors que són 

fonamentals per al bon estudiant. 
 
Emprendre nous aprenentatges d’acord amb els itineraris escollits i el projecte 

de recerca. 
 
S’orientarà els alumnes de cara als seus estudis futurs o a la incorporació al món 

laboral, sense menystenir que l’objectiu fonamental del curs és aprovar l’ESO. 

 
 

2. ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM 
 

D’acord al Decret 188/2015 de 25 de d’agost, s’estableix que els ensenyaments a 
l’ensenyament secundari obligatori s’organitzen en matèries. Aquestes matèries es 
poden dividir en dos grups: 
 

 Comunes: són les que han de cursar obligatòriament tots els alumnes. La 
seva càrrega lectiva (que ve establerta per la Generalitat de Catalunya) pot 
ser de 1, 2 3 o 4 hores de classe setmanals 

 

 Optatives: són matèries que el Centre ofereix i que els alumnes poden 
elegir. La seva càrrega lectiva és de 2 hores setmanals de classe.  

 
A part, el centre ofereix matèries complementàries per completar els continguts 
curriculars establerts pel Departament d’Educació. La seva càrrega lectiva és de 2 hores 
setmanals de classe. 
 

Del total de les hores setmanals que els alumnes han de fer, la distribució és la 
següent: 28 són de matèries comunes, 2 d’optatives i 2 d’activitats complementàries. 
 

A 4t. d’ESO hi ha 20 hores de matèries comunes i 10 hores de matèries 
optatives. De les diferents optatives que ofereix el centre els alumnes n’han d’elegir 3 
(una de 4h. lectives setmanals i dues de 3h. lectives), d’acord a uns itineraris proposats. 

 



 

 

MATÈRIES 4t ESO 

Llengua catalana i literatura 3 

Llengua castellana i literatura 3 

Llengua estrangera 3 

Matemàtiques 4 

CCSS, Geo. i Història  3 

Educació Física 2 

Projecte de Recerca  - 

Religió 1 

Tutoria  1 

Optatives 10 

A. Complementària 1 
Educació per a la vida 

1 

A. Complementària 2 1 

TOTAL HORES SETMANALS 32 

 
 

 

3. TUTORS DELS GRUPS 

 

4t ESO A Sra. Eva Pérez 

4t ESO B Sr. Ismael Antó 

4t ESO C Sr. Rafael Mestre 

 

 

 

 
 



4. MATÈRIES COMUNES 
 

MATÈRIA LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSORS 
Sr. MARIA BALART (GRUPS A i B) 

 Sr. JOSEP MESEGUER (GRUP C) 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

La matèria s’estructura en dos grans blocs: llengua i 
literatura. 

En les unitats de llengua, ens centrarem bàsicament 
dos grans eixos: 
-La comprensió i producció de textos (orals i escrits) a 
partir de l’anàlisi i ús de les diferents propietats 
textuals   
-L’estudi de la gramàtica, centrat  bàsicament en 
l’estudi de la sintaxi i l’oració composta i les 
aplicacions  pràctiques que se’n deriven (puntuació, 
connexió textual, normativa).  

En les unitats de literatura treballarem la història de 
la literatura catalana  des del punt de vista conceptual  
i l’anàlisi dels recursos literaris de fragments d’obres 
representatius i adequats al nivell.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Adquisició de competències a partir de cinc dimensions 
curriculars: Comunicació oral, Expressió escrita, 
Comprensió lectora, Coneixement de llengua i literatura 
i Actitud. 

 

MATÈRIA LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSORA Sra. EVA PÉREZ 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

La matèria presenta continguts de llengua i de 
literatura. Els continguts de llengua són: 

La comprensió i l’expressió oral i escrita 

Qüestions de gramàtica i sintaxi (des de l’oració 
simple fins a les proposicions subordinades) 

Tipus de text ( l’exposició, l’argumentació, la carta, el 
curriculum vitae, etc) 

La correcció ortogràfica i el lèxic.  

 Els continguts de literatura són: època medieval, 
Renaixement i Barroc, Neoclassicisme, 
Romanticisme, Realisme, Modernisme, Generació 
del 98, Avantguardisme, Generació del 27 i literatura 
contemporània. 



CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Adquisició de competències a partir de cinc dimensions 
curriculars: Comunicació oral, Expressió escrita, 
Comprensió lectora, Coneixement de llengua i literatura 
i Actitud. 

 

 

MATÈRIA LLENGUA ANGLESA 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSORES 

 

Sra. CLARA CURTO 
Sra. CINTA LLUÍS  
Sra. NÚRIA PUIG   
Sra. TERE PONS 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

 Enriquir el vocabulari relatiu a temes diversos i 
d’actualitat. 

 Entendre i aplicar aspectes gramaticals com ara els 
temps verbals, els verbs modals, els condicionals, 
l’estil indirecte, les oracions de relatiu, la veu 
passiva, oracions complexes, l’ús de l’infinitiu i 
gerundi i la inversió. 

 Aprendre  aspectes culturals i socials dels països de 
parla anglesa. 

 Treballar i escriure diferents models de tipologia 
textual. 

 Treballar les quatre habilitats del llenguatge 
(listening, reading, writing , speaking) perquè la 
majoria dels alumnes puguin assolir un nivell alt en 
la llengua anglesa, i siguin capaços de comunicar-
s’hi. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
Per tal d’avaluar l’alumne es tindran en compte aquestes 
dimensions: comunicació oral, expressió escrita, 

comprensió escrita, literària i actitudinal.  

 

MATÈRIA MATEMÀTIQUES 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

PROFESSORS 

 

Sr. FERRAN BERTOMEU 
Sr. RAFAEL MESTRE  

Sra. MARGARITA ROSELLÓ  
Sr. ISMAEL ANTÓ  

HORES SETMANALS 4 

OBJECTIUS 

Els nombres reals. 
Radicals. 
Polinomis. 
Fraccions algebraiques. 
Equacions: de segon grau, de grau superior a dos, 



racionals i irracionals. Problemes. 
Sistemes d’equacions no lineals. Problemes. 
Inequacions amb una incògnita. 
Funcions característiques 
Funcions quadràtica, exponencial i logarítmica. 
Trigonometria. 
Distribucions bidimensionals. 
Combinatòria. Càlcul de probabilitats 

 

 

MATÈRIA CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

PROFESSOR Sr. EMILIO CALAF 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

Aprendre i comprendre els esdeveniments històrics més 
destacats  de l’època  contemporània   ( segles XIX, XX i XXI) 
a Europa i el món occidental, fent un especial estudi de la 
història de Catalunya i Espanya. 

Utilitzar metodologia pròpia de les ciències socials (mapes 
històrics, gràfics, taules, obres d’art i textos) per estudiar el 
període històric referit.   

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

Dimensió històrica 
Situar en el temps i en l’espai els fets històrics rellevants 
identificant diferents ritmes evolutius de la societat, identificar 
algunes de les arrels històriques que caracteritzen les 
transformacions i conflictes de l’època contemporània emprant  
variables temporals i seleccionar, contrastar i interpretar la 
informació a partir de fonts diverses per  un fet històric. 
Dimensió cultural i artística 
-Valorar les manifestacions culturals i artístiques en el seu 
context històric, promoure una actitud activa en relació al 
patrimoni natural i cultural, desenvolupar una actitud empàtica 
per superar prejudicis i estereotips i respectar i assumir la 
diversitat cultural com a font de riquesa personal i col·lectiva. 
Dimensió ciutadana 
Participar en debats, exposant les opinions raonades sobres els 
canvis i continuïtats  que afectin a aspectes de l’actualitat, 
respectant les idees dels altres. Valorar els principis del 
funcionament democràtic, aplicant-los en el reconeixement dels 
drets i deures i dels principis del sistema representatiu. 
Comprensió i interpretació d’alguns problemes internacionals 
destacats en l’actualitat, des d’una perspectiva global. 
Comprendre la interrelació dels agents, fets i fenòmens social 
per conviure en un món global, complex, plural, desigual i en 
conflicte. 

 

 

 



MATÈRIA EDUCACIÓ FÍSICA 

DEPARTAMENT EXPRESSIÓ 

PROFESSOR Sr. MANEL ROSO 

HORES SETMANALS 2 

OBJECTIUS 

Dimensió activitat física i entrenament: Potenciar i 
millorar la condició física fonamentada en la 
realització d’11 proves puntuables segons la 
baremació aplicada als alumnes de 4t d’ESO. 
Dimensió oci: Utilització dels esports: futbol i 
handbol (obligatoris), vòlei, bàsquet, rugby i esports 
alternatius ( a escollir-ne un durant el curs). 
Dimensió salut: Control i valoració de la freqüència 
cardíaca com indicador de l’esforç. 

  

MATÈRIA PROJECTE DE RECER.CA’T 

DEPARTAMENT INTERDEPARTAMENTAL 

PROFESSORS Sra. EVA PÉREZ 
Sr.ISMAEL ANTÓ 

Sr. RAFAEL MESTRE 

OBJECTIUS Aquest projecte està constituït per un conjunt 
d’activitats de descoberta i recerca realitzades per 
l’alumnat entorn d’un tema i sota el guiatge del 
professorat. 
Al llarg del projecte, l’alumne ha de mostrar 
capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització 
del seu treball individual, i també de responsabilitat, 
cooperació i col·laboració en el desenvolupament de 
projectes en comú. 

 

MATÈRIA RELIGIÓ 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

PROFESSORA Sra. MARIA BALART 

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

Aprendre i conèixer l’evolució històrica de la Religió 
Cristiana, des dels seus orígens en temps de l’Imperi 
Romà fins a l’Església del segle XXI, atenent a les 
aportacions espirituals, artístiques i socials. L’estudi 
s’estructurarà a nivell geogràfic general i a nivell 
específic de Catalunya. 
Conèixer diferents testimonis de fe en el context social 
proper i contemporani. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Actitud positiva envers els companys, els professors i la 
matèria. Capacitat de diàleg i reflexió. 
Realitzar les proves i les tasques encomanades pel 
professor. 



5. ITINERARIS I MATÈRIES OPTATIVES 

 

 
 
 

 OPCIÓ ACADÈMICA CIENTÍFICA  

MATÈRIA 1 FÍSICA I QUÍMICA (4h.) 

MATÈRIA 2 BIOLOGIA I GEOLOGIA 

MATÈRIA 3 ALEMANY FRANCÈS MÚSICA VISUAL I PLÀSTICA 

 
 
 
 
 

 OPCIÓ ACADÈMICA SOCIAL-HUMANÍSTICA 

MATÈRIA 1 ECONOMIA I EMPRENEDORIA (4h) 

MATÈRIA 2 LLATÍ 

MATÈRIA 3 ALEMANY FRANCÈS MÚSICA VISUAL I PLÀSTICA 

 
 
 
 
 

ITINERARI TÈCNIC-PROFESSIONAL 

MATÈRIA 1 TECNOLOGIA-INFORMÀTICA (4H) 

MATÈRIA 2 EMPRENEDORIA 

MATÈRIA 3 ALEMANY FRANCÈS MÚSICA VISUAL I PLÀSTICA 

 
 
 
* De la franja3,  l’alumne ha de triar només una matèria. 

 

 

 

 



MATÈRIA TECNOLOGIA-INFORMÀTICA 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

PROFESSORS 
Sr. ISMAEL ANTÓ 

Sra. MARIA BLASCO 

HORES SETMANALS 4 

OBJECTIUS 

TECNOLOGIA: 
1. L’habitatge 
2. Electrònica, pneumàtica i hidràulica 
3. Control i automatització 

INFORMÀTICA 
1. Dispositius de comunicació i xarxes 
2. Sistemes operatius i programació d’aplicacions 
3. Creacions multimèdia 

  

 

 

MATÈRIA BIOLOGIA I GEOLOGIA 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

PROFESSOR Sr. ISMAEL ANTÓ 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

BIOLOGIA: 
Genètica: genètica molecular i genètica mendeliana. 
Enginyeria genètica. 
Evolució i diversitat. 
GEOLOGIA: 
El temps geològic: història dels éssers vius. 
Geodinàmica interna de la Terra. 

 

MATÈRIA LLATÍ 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSOR Sr. JOSEP MESEGUER 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

 
Els continguts d’aquest curs s’estructuren en: 

Introducció a la llengua llatina, tant a nivell històric, 
com morfològic, sintàctic i lèxic. 

Aprofundiment sobre la vida político-social de 
l’Imperi Romà. 

Reconeixement de la influència del llatí en la llengua 
catalana. 

Interpretació del món artístic vinculat a la mitologia. 

 



MATÈRIA EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

DEPARTAMENT EXPRESSIÓ 

PROFESSOR Sr. JOSEP BESTRATÉN 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

Analitzar, comprendre i utilitzar algunes de les 
tècniques tradicionals. 

Realitzar i comprendre tot un procés de creació: 
esbós (croquis), guió (projecte), realització del 
treball i avaluació del treball realitzat. 

Utilitzar els tècniques dels sistemes objectius de 
representació com a base per comprendre l’anàlisi 
bidimensional i tridimensional de les diferents 
obres. 

Aprofundir en l’estudi de les formes poligonals, 
les tangències i els enllaços. La projecció dièdrica i 
l’axonometria (isomètrica, cavallera i DIN5). 

Emprar  les TIC en la creació, elaboració i difusió 
de produccions artístiques i tècniques. 

 

 

 

MATÈRIA FÍSICA I QUÍMICA 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

PROFESSOR Sr. RAFAEL MESTRE 

HORES SETMANALS 4 

OBJECTIUS 

QUÍMICA: 
Formulació i nomenclatura inorgànica. 
La quantitat de matèria en química: el mol, volum 
molar. 
Canvi químic: ajust de reaccions químiques i tipus. 
Càlculs de matèria en reaccions químiques. 
Algunes reaccions químiques d’interès 
Introducció a la química del carboni. 
FÍSICA: 
El moviment rectilini uniforme i uniformement 
accelerat. La caiguda lliure. 
L’estat d’equilibri de forces. Les lleis de la dinàmica 
de Newton i les seues aplicacions. 
La llei de Newton de la gravitació universal. 
Forces en els fluids. La pressió 
Energia mecànica i treball 
Energia tèrmica i calor 

 

 

 



MATÈRIA ECONOMIA I EMPRENEDORIA 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

PROFESSOR Sr. MANUEL BERTOMEU 

HORES SETMANALS 4 

OBJECTIUS 

1r Trimestre 

- L’economia: Els diferents agents econòmics, (sector 

públic, financer i exterior) i la relació que hi ha entre 

ells. 

- Les famílies: el paper de la família durant el 

desenvolupament de la història de la economia. 

Activitats econòmica i els agents econòmics. Renda 

disponible, i el pressupost familiar. 

- Les empreses: Entorns de l’empresa i la seva relació. 

Tipus d’empresa i el funcionament de l’empresa 

(aprovisionament, producció, R.R.H.H., etc) 

2n Trimestre 

- El sector públic: El seu funcionament, resultats 

econòmics del sector públic i la política econòmica. 

- El finançament: Tipus de finançament, els seus 

avantatges i inconvenients, i aspectes que cal 

considerar abans de decidir fer un finançament. 

- La Inversió: Relació entre rendibilitat i risc. 

Alternatives a invertir. Aspectes a tenir en compte 

abans de fer una inversió. 

3r Trimestre 

- Principals problemes de l’economia mundial 

actualment (atur, inflació, dèficit, deutes, estabilitat 

econòmica, etc). 

- La transformació de l’economia a nivell mundial. 

Importància del comerç internacional. Globalització, 

deslocalització, internacionalització  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATÈRIA FRANCÈS 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSORA Sra. CARMEN TORRES 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

 Comprendre missatges orals i escrits senzills 

 Produir missatges orals per tal de satisfer les 
necessitats bàsiques de comunicació.. 

 Produir missatges escrits de caràcter pràctic, personal 
i social. 

 Llegir de forma autònoma i comprensiva missatges 
escrits. 

 Comparar la cultura francesa amb la nostra en els 
aspectes físics, institucions, organismes… 

 Introduir la llengua francesa, de manera progressiva, 
com codi de comunicació dins de la classe. 

 

MATÈRIA ALEMANY 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSORA Sra. NÚRIA PUIG 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

Els alumnes aprofundeixen en la segona llengua. Es 
practicarà la llengua de forma que sempre hi hagi 
lectures, diàlegs i textos per llegir, pràctica oral i 
d’escoltar, apartats de gramàtica i vocabulari per 
aprendre. També sempre s’inclourà un apartat de 
cultura alemanya. Aquestes habilitats sempre aniran 
relacionades amb els temes que es donaran, que en 
aquest curs són els següents: els llocs, com orientar-
se en una ciutat i preguntar i entendre indicacions 
d’on estan els llocs, els colors, sentiments, transports, 
les parts del cos, el temps, les parts de la casa i els 
mobles. 
 

 

MATÈRIA EMPRENEDORIA 

DEPARTAMENT HUMANÍSTIC 

PROFESSOR Sr. MANUEL BERTOMEU 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

1r Trimestre 

- L’economia: Els diferents agents econòmics, 

(sector públic, financer i exterior) i la relació que 

hi ha entre ells. 

- Les famílies: el paper de la família durant el 



desenvolupament de la història de la economia. 

Activitats econòmica i els agents econòmics. 

Renda disponible, i el pressupost familiar. 

2n Trimestre 

- Les empreses: Entorns de l’empresa i la seva 

relació. Tipus d’empresa i el funcionament de 

l’empresa (aprovisionament, producció, 

R.R.H.H., etc) 

- El sector públic: El seu funcionament, resultats 

econòmics del sector públic i la política 

econòmica. 

3r Trimestre 

- El finançament: Tipus de finançament, els seus 

avantatges i inconvenients, i aspectes que cal 

considerar abans de decidir fer un finançament. 

- La Inversió: Relació entre rendibilitat i risc. 

Alternatives a invertir. Aspectes a tenir en 

compte abans de fer una inversió. 

 

MATÈRIA MÚSICA 

DEPARTAMENT EXPRESSIÓ 

PROFESSOR Sr. RAÜL MARTÍNEZ 

HORES SETMANALS 3 

OBJECTIUS 

Conèixer les manifestacions, els estils i les estètiques 
musicals que s’han produït al món Occidental des de 
la Prehistòria fins als nostres dies, així com el context 
social i històric que els han fet possibles. 

Aprofundir en el coneixement dels instruments 
propis i significatius de cada època així com les seves 
principals característiques. 

Escoltar comprensivament música d’estils, gèneres i 
cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat 
estètica i fomentar la curiositat per conèixer nous tipus 
de música.  

Utilitzar la veu i els instruments per a expressar-se 
musicalment de forma creativa i personal, gaudint de 
la interpretació musical.  

Considerar la música com a font de plaer i 
d’enriquiment personal. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Participació activa a classe 
- Actitud de treball 
- Respecte i actitud envers el professor i els companys 
- Portar el material necessari ( llibre i llibreta 
d'activitats)a classe 
- Realització i presentació del dossier i les activitats. 
- Proves orals i escrites 

 



6. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

  

 
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 1 

(és de caràcter anual i per a tots els 
alumnes) 

 
 

EDUCACIÓ PER A LA VIDA 

 
ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 2 

(els alumnes trien el BLOC 1 o el 
BLOC 2) 

 

BLOC 1 
(anual) 

BLOC 2 
(trimestral) 

 
Anglès BSD 

(Conversació) 

English nature 
Pràct. Laboratori 
Taller de premsa 

 

MATÈRIA EDUCACIÓ PER A LA VIDA 

DEPARTAMENT PASTORAL 

PROFESSORA Sra. ÀNGELS PIQUET  

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

Ensenyar i descobrir en l’alumne els valors 
humano-cristians. 

 Donar a conèixer valors com la justícia, la 
solidaritat, la llibertat… saber-los expressar i 
posar-los en pràctica mitjançant convivències, 
sortides, campanyes i dinàmiques. 

 Motivar als alumnes per mitjà de campanyes a 
posar en pràctica els valors humano-cristians. 

 Portar a terme convivències per tal d’afavorir als 
alumnes valors com l’amistat i la solidaritat entre 
tots ells. 

 Descobrir el valor de l’ecologia i estima pel medi 
ambient. 

 

MATÈRIA ANGLÈS BSD 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSOR Sr. MIKE MURPHY 

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

 En aquest últim any, l'estudiant es prepara per 
el projecte final que es presenta a Tortosa al 
final de l'any escolar. Aquest projecte es basa en 
un tema que se fa durant els quatre anys del 
BSD. Pot basar-se en el turisme o l'economia en 
el context d'Espanya o Catalunya . 
També hi ha preparació per a exàmens de 
Cambridge University  i de aquesta manera 
l'estudiant pot tenir l'opció de presentar per  
l'examen del “First Certificate”. 



MATÈRIA PRÀCTIQUES DE LABORATORI 

DEPARTAMENT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 

PROFESSOR Sr. RAFAEL MESTRE 

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

En aquesta matèria, el que es pretén és que l'alumne 
sigui capaç de desenvolupar una nova metodologia 
per a l'ensenyament-aprenentatge a l'ESO respecte 
les ciències en general. Els principals objectius que es 
volen portar a terme són, principalment, estimular 
l'interès científic. Sigui mitjançant lectures 
científiques o descobrint, d'una manera empírica, 
fenòmens físics i químics senzills. 

El fet de resoldre problemes oberts i realitzar petites 
investigacions portarà a l'alumne a adquirir uns 
hàbits i tècniques que podran utilitzar després en 
contextos diferents. Els alumnes hauran de buscar la 
relació entre un fet de la vida quotidiana i els 
conceptes científics que hi poden haver. 

Per tal de portar a terme aquesta matèria, l'alumne 
elaborarà la seva llibreta de laboratori (individual) 
on constaran totes les activitats realitzades i totes les 
activitats seran en grup.  

També avaluarem l’actitud de treball al laboratori, 
puntualitat, neteja del laboratori i portar el material 
necessari per realitzar les pràctiques 

MATÈRIA TALLER DE PREMSA 

DEPARTAMENT LINGÜÍSTIC 

PROFESSOR Sr. SANTIAGO PELEJÀ  

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

Col·laborar en l’assoliment d’alguns objectius i 
continguts de l’àrea de llengua com són: 

 Servir-se autònomament de la lectura com a font 
d’informació, de lleure i de projecció personal. 

  Expressar-se oralment i per escrit amb correcció, 
coherència i adequació al tipus de discurs. 

 Valorar els mitjans de comunicació social com a 
grans productors de missatges verbals. 

 Interpretar els diferents gèneres periodístics de 
contingut històrico-informatiu, argumental i 
dialogat, de temes d’interès més general i 
d’acostament a la vida adulta. 



MATÈRIA ENGLISH NATURE 

DEPARTAMENT INTERDEPARTAMENTAL 

PROFESSORA Sra. CINTA LLUÍS 

HORES SETMANALS 1 

OBJECTIUS 

 Conèixer les parts de la terra i aprofundir en la 
hidrosfera..  

 Conèixer els rius i llacs més importants del món i 
ser capaç de situar-los al mapa. 

 Ser capaç d¡entendre vídeos sobre oceans 

 Ampliar vocabulari relatiu als rius. 

 Descriure oralment el cicle de l’aigua 

 Entendre quins són els beneficis d’una dieta 
equilibrada. 

 Treballar els grups del menjar i elaborar el propi 
“the eatwell plate” 

 Elaborar un calendari estacional de fruites i 
verdures 

 Fer recerca a Internet 

 


