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DESCRIPCIÓ DE LES OPTATIVES DE 1r de BATXILLERAT

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULUM

Abans d’escollir, es recomana llegir les instruccions que trobareu a la pàgina web.
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A continuació s’exposa una petita explicació de les optatives que se solen oferir al centre. D’un any a un altre poden haver petites variacions
en funció de la demanda. En el moment de la matrícula trobareu l’oferta definitiva.

MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGADA

Cada modalitat de batxillerat té una matèria que és d'obligat compliment cursar-la i que segueixen el que diu el currículum.

Modalitat científic tecnològic: Matemàtiques

Modalitat Social- Humanístic: Llengua i cultura llatina ( Humanístic)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials (Social)

Franja F1 Descripció

Matemàtiques I S’organitzen els sabers en cinc grans blocs: Anàlisi, Geometria, Estadística i Probabilitat i
Socioafectius, per establir ponts entre els blocs de continguts del batxillerat LOE.

Matemàtiques aplicades
a les ciències socials I

S’organitzen els sabers en quatre grans blocs: Anàlisi, Estadística i Probabilitat i Socioafectius, per
establir ponts entre els blocs de continguts del batxillerat LOE.

Llengua i cultura llatina I El currículum de Llatí I presenta tres blocs de continguts: llengua llatina, vocabulari i derivació
etimològica i cultura i civilització llatina. Al llarg de cada trimestre, es treballen els apartats en
proporció d’un 60% els temes de llengua i vocabulari i un 40% els temes de cultura i civilització
llatina.
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OPTATIVES DE LA MODALITAT DEL CT

Si vols obtenir la modalitat del batxillerat científic tecnològic, a part de les matemàtiques (matèria comuna obligada) hauràs d’escollir 2
matèries més de la modalitat, entre les que ofertem al centre, de franges horàries diferents. També tens la possibilitat de fer una de
modalitat a la franja 4 (us heu d’assegurar mínim 2 de modalitat). Al centre en aquesta franja horària ofertem Física i Geologia.

Optativa Franja

Horària

Descripció

Biologia I F2 La matèria té unes parts força diferenciades:

Es treballen els principals macronutrients: glúcids, lípids i proteïnes. S’en treballen les seves propietats i
característiques principals, des d’un punt de vista teòric i pràctic.

Es treballen els àcids nucleics (ADN i ARN) i els diferents processos associats com la replicació, transcripció i
traducció.

Es treballa la cèl.lula en profunditat, sobretot la membrana plasmàtica, els seus orgànuls i citoesquelet.

En la última part de la matèria, s’estudien els cicles vitals dels éssers vius així com les mutacions en el genoma i
l’enginyeria genètica.
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Tecnologia i
Enginyeria I

F2 Matèria necessària per a l’alumnat que vol fer carreres d’enginyeria, tot i que, també està indicat per altres carreres
científiques.

Té un enfocament marcadament pragmàtic i d’aplicació dels coneixements tècnics i tecnològics, aprofitant les
eines matemàtiques i el coneixement científic, per trobar solucions industrials i de mercat.

Amb aquesta matèria l’alumne reforça la seva base matemàtica per agafar seguretat en si mateix, a l’hora de fer
càlculs d’aplicacions industrials i del món quotidià.

Inclou temes com els recursos energètics mundials, producció d’electricitat i distribució, rendiment dels processos
industrials, estàtica de cossos, circuits de corrent continu i corrent altern, pneumàtica, oleohidràulica i sistemes de
control digital,... tot adaptat al batxillerat.

Dibuix Tècnic I F3 Aquesta matèria té la finalitat de donar als alumnes les eines per ser capaços de representar de forma bidimensional
i tridimensional qualsevol objecte o figura. És una matèria essencial per tothom que vulgui fer una enginyeria,
arquitectura, disseny i recomanable pels que vulguin fer informàtica relacionada amb videojocs.

Comencem amb la geometria plana (dues dimensions) introduint tot tipus de polígons regulars i irregulars,
tangències, corbes, etc.

A mitjans del segon trimestre introduïm els conceptes bàsics de la geometria descriptiva, la base de la representació
tridimensional sobre el paper. Conceptes que treballarem fins a final de curs.

Treballarem les diferents sistemes de representació: sistema acotat, axonomètric ortogonal i oblic i introduirem els
conceptes inicials del sistema dièdric, que treballarem en profunditat durant el segon de batxillerat.

També aprendrem els conceptes bàsics d’autocad per a la representació tècnica de la geometria plana i si hi ha
possibilitat passarem a les tres dimensions.
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Podeu veure exemples del què farem al canal de YouTube de dibuix que vaig obrir el curs passat. Josep
Dibuix Tècnic IDC

Química I F3 La química opera tres nivells. En el primer, el nivell macroscòpic, mira de descriure i explicar la matèria i
les seves transformacions En el segon, el nivell microscòpic, interpreta aquests fenòmens mitjançant
models atomicomoleculars, que impliquen la consideració d'entitats submicroscòpiques com els àtoms,
les molècules i els ions i de les seves propietats. En el tercer, el nivell representacional o simbòlic, es
representen les substàncies i els seus canvis i les entitats microscòpiques que les constitueixen, mitjançant
símbols, fórmules, equacions, diagrames i models.

Durant el primer curs treballarem l’estructura de la matèria a nivell atòmico-molecular amb la finalitat de
entendre el seu comportament i les seves propietats.

Ens endinsarem també en el món de les reaccions químiques i treballarem les operacions bàsiques de
laboratori. Valoracions, preparació de dissolucions, etc.

Física I F4 La física com a ciència construeix models explicatius del comportament de la matèria, la seva estructura i les seves
transformacions, des de l'escala més petita a la més gran, passant per les intermèdies, és a dir, des dels quarks,
electrons, protons, nuclis, atoms, xarxes cristal·lines entre altres, fins a les estrelles, galàxies i l'Univers mateix.

Durant el primer curs estudiarem els conceptes bàsics de la cinemàtica (el moviment) i la dinàmica (les forces).

També treballarem els continguts fonamentals de l’energia, els principis de conservació i la seva transferència.

https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
https://www.youtube.com/channel/UCSb9OWGSg9-JAdxMuB8ohdA/
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Estudiarem els circuits de corrent continua, la llei d’Ohm, l’associació de resistències i de generadors i les lleis de
Kirchhoff dels circuits de corrent continu.

Finalment els donaran els conceptes bàsics de l’òptica geomètrica.

Geologia i
ciències
ambientals I

F4 La geologia i ciències ambientals, com els seus noms indiquen, es basen en l’estudi de la geosfera i els
seus components. La matèria comença entenent la Terra com a un sistema obert, per passar a estudiar els
moviments de la litosfera i els materials que la formen.

S’estudien diferents processos geològics relacionats, com pot ser el vulcanisme, terratrèmols, tsunamis o
la deriva dels continents.

La matèria també aprofundeix en tots aquells elements que intervenen en el modelatge del relleu, així
com les representacions gràfiques i estratigràfiques que en fem (mapes i perfils geològics).

Finalment, la matèria també dóna importància a la gestió dels diferents recursos naturals que hi ha en el
planeta i la conseqüent gestió ambiental que comporten.

Si escolliu una matèria de modalitat de la franja 4, tot i que heu d’escollir una matèria per la F2 i una altra per la F3, en una de les dues pot ser
d’una modalitat diferent a la vostra, perquè només és obligatori triar-ne 2 de la mateixa modalitat.

Si una matèria no acaba tenint prou demanda,finalment no es podrà oferir.
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OPTATIVES DE LA MODALITAT DEL HS

Si vols obtenir la modalitat del batxillerat humanístic o social, a part del llatí o les matemàtiques aplicades, respectivament, hauràs d’escollir
2 matèries més de la modalitat, entre les que ofertem al centre, de franges horàries diferents (F2 i F3).

Optativa Franja
horària

Descripció

Economia

F2 La matèria d’economia és una optativa a través de la qual l’alumnat podrà entendre l’entorn que l’envolta.
Una matèria molt dinàmica on la participació és molt important.

Analitzarem l’economia des de la perspectiva de cada agent econòmic per separat i de l’economia en el
seu conjunt, treballant amb profunditat les dues competències específiques del currículum de la matèria.

Economia també es caracteritza per la seva relació amb l’actualitat. Per això, sempre hi haurà un fil
conductor al llarg de tot el temari. D’aquesta forma, comencem a entendre el món que ens envolta i a
formar-nos una actitud crítica.

Per últim, acabem fent un petit projecte on l’alumnat haurà de mostrar els continguts treballats al llarg del
curs i realitzar un producte final on haurà treballat tots els objectius i competències, assolint així l’èxit de la
matèria.

Llengua i
cultura
grega I

F2 El currículum de Grec I presenta tres blocs de continguts: llengua grega clàssica, vocabulari i derivació
etimològica i cultura i civilització. Al llarg de cada trimestre, es treballen els apartats en proporció d’un 60%
els temes de llengua i vocabulari i un 40% els temes de cultura i civilització grega. El mètode emprat
presenta continguts paral·lels al currículum de llatí, pel que els alumnes que cursen aquesta matèria
juntament amb el llatí tenen molta més facilitat en el seu aprenentatge atès que l’estudi dels temes tant de
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llengua com cultura es fa de manera coordinada.

Història
del món
contempo
rani

F3 En ser una optativa es podrà aprofundir en certs aspectes rellevants d’aquesta etapa de la història, en
especial tot allò referit al context social. La matèria primer fa incís en aspectes previs que són claus per
entendre allò que s’esdevingué al món d’ençà la Revolució francesa, fonamentalment el pensament polític
europeu des de mitjans dels segle XVII, incloent la Il·lustració. A partir de la Revolució francesa es farà un
repàs a l’onada revolucionària del segle XIX, així com a tots els processos econòmics i socials que van
definir l’etapa temporal que va de 1789 a 1914 (industrialització i les seves conseqüències, imperialisme i
els seus abusos, etc.). També s’explicarà amb detall tot allò que va esdevenir al món a partir de l’esclat de
la Primera Guerra Mundial, fent incís especial en les seves causes i conseqüències. El temari inclou un
estudi bastant més detallat que no pas a quart d’ESO de la Revolució Russa, del món durant el període
d’entreguerres, de l’ascens dels feixismes, de la Segona Guerra Mundial i de la Guerra Freda. En tots els
casos s’analitzaran aquests temes cercant les problemàtiques que les iniciaren, així com les seves
conseqüències. S’explicarà també el sorgiment dels dos mons posteriors a la Segona Guerra Mundial
(capitalisme, dictadura estalinista i seqüeles). Finalment s’analitzarà també en detall la descolonització i les
seves conseqüències, així com, d’una manera més global, el món que es va configurar a partir de la
caiguda del Mur de Berlín.

Literatura
Universal

F3 L'objecte d'estudi de la matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d'obres o de fragments
representatius. Els continguts de la matèria se centren en els moments més rellevants i dels principals
autors i autores de l'anomenada literatura occidental.

La matèria desenvolupa principalment la competència estètica i literària, el foment de l'educació literària.
La literatura, com a màxima expressió de les possibilitats d'una llengua, esdevé una eina per a l'anàlisi, el
coneixement i la reflexió sobre l'experiència humana.

La matèria també té en compte el desenvolupament de la competència en la recerca i el tractament de la
informació. Els aspectes propis de l'àmbit se centren en tot el que es relaciona amb els múltiples aspectes
de la reflexió literària.
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OPTATIVES ANUALS.F4

A la franja 4 heu d’escollir una matèria entre les que oferta el centre. Aquestes les podeu demanar independentment de la modalitat que
curseu.

Optativa
Franja 4.
Anual

Descripció

Biomedicina La biomedicina és una de les branques de la biologia que estudia i treballa sobre tots els coneixements de la
salut i el cos humà.

Els conceptes necessaris per a la biomedicina són:
- L’organització del cos humà, les relacions entre aparells i sistemes, òrgans, teixits i cèl·lules, així com les

seves funcions
- La nutrició humana des del punt de vista de l’alimentació, respiració i metabolisme relacionats amb

l’organisme
- Les respostes del cos front a malalties, infeccions i estímuls

Psicologia La Psicologia tracta de l'estudi general de la conducta humana i del funcionament de la ment.
La psicologia científica és un dels coneixements humans més complexos.

Cap manifestació de la vida humana individual o social és aliena a la psicologia: treball, oci, art, coneixement,
amistats... es relacionen amb com pensem, sentim i processem la informació.

En aquesta assignatura coneixerem els inicis de la psicologia i les principals escoles psicològiques.
Investigarem un ventall de fenòmens tan divers com la percepció, la memòria, la motivació, l'emoció, el trastorn
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mental, la salut, l'aprenentatge o la intel·ligència. Explorarem les bases fisiològiques de la conducta humana i
tractarem de comprendre el seus secrets més profunds. I també practicarem estratègies d'autoregulació i de
control de l'estrès.

Partirem d’una metodologia participativa, amb explicacions teòriques, ús de material audiovisual, treballs
individuals i en grup i un seguit d’activitats pràctiques per intentar apropar-nos a aquesta ciència.

Funcionament
de l’Empresa

Es treballaran les competències específiques relacionades amb l’activitat empresarial, tant des dels seus
aspectes interns com en totes les implicacions amb el seu entorn.
L’objectiu és aconseguir instruments que portins a uns posicionaments crítics, madurs i socialment responsables
davant els deveniments que ens afectin, com a persones consumidores, treballadores o empresàries.

Programació Es proposa als alumnes desenvolupar al llarg del curs un programa, mitjançant el llenguatge de programació
C++ (que és el més comú dels que s’ensenyen en graus d’enginyeries).
La matèria exposa també els diferents àmbits on cal programar
aplicacions i els llenguatges de programació més adients i habituals en cada cas. Els sabers de la matèria
s’organitzen en 4 blocs:
“Pensament computacional i programació”,“Llenguatges i entorns de programació”,“Prototipatge i disseny
d'interfícies d'usuari” i “Desenvolupament d'aplicacions locals i en el núvol”.
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OPTATIVES TRIMESTRALS

Aquestes optatives seran trimestrals. Es pot optar per fer-ne 3 diferents o repetir-ne alguna. Fins i tot es pot fer la mateixa els 3 trimestres,
però tindran continguts diferents.

Optativa Franja F5. Descripció

Reptes Científics Actuals
(Biologia i geologia)

La biologia i geologia són dues branques científiques que estudien l’univers i tots els seus elements
(espai, planetes, capes geològiques,...), les roques i minerals i tots els éssers vius coneguts.

Amb la matèria de reptes científics actuals es treballaran diferents conceptes d’aquestes branques
científiques front a diferents situacions, problemàtiques o inquietuds de la societat actual des d’un punt
de vista experimental, d’investigació i recerca.

Creació literària Aquesta optativa està dedicada a la producció de discursos orals, escrits i audiovisuals amb intenció
artística i literària.

Es treballarà de manera pràctica en:

-L’elaboració de textos amb voluntat literària seguint els models d’escriptors i escriptores analitzats en
les matèries de llengua i literatura.

-La planificació de l’estructura del discurs en relació amb els gèneres tradicionals: prosa, poesia i teatre.

- La composició escrita i audiovisual de breus seqüències de teatre, cançó, guió cinematogràfic, còmic,
etc., amb especial atenció al llenguatge literari.

Matemàtica aplicada Aquesta optativa es treballaran i ampliaran unitats de les matèries de Matemàtiques que tot i tenir
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l’abstracció pròpia de les Matemàtiques de Batxillerat, se’n pot comprendre la seva aplicació i es poden
contextualitzar a aquest nivell.
Les unitats que es treballaran cada trimestre seran:
1r Trimestre: Programació lineal
2n Trimestre: Teoria de grafs i moviments en el pla
3r Trimestre: Estadística

Problemàtiques socials
En aquesta optativa es treballaran alguns dels conflictes i catàstrofes naturals que afecten a la població
mundial des del punt de vista econòmic i social, aprofundint en els orígens i les conseqüències
d’aquests esdeveniments, tot seguint l’actualitat informativa i les xarxes socials.

Optativa Franja F6. Descripció

Reptes Científics Actuals
(FiQ)

La física és la branca científica que estudia els components fonamentals de l’Univers, l’energia, la
matèria, la força o el moviment, entre d’altres. La química és la branca científica que estudia la
composició i les propietats de la matèria i de les transformacions que experimenta.

Amb la matèria de reptes científics actuals es treballaran diferents conceptes d’aquestes branques
científiques front a diferents situacions, problemàtiques o inquietuds de la societat actual des d’un punt
de vista experimental, d’investigació i recerca.

Comunicació audiovisual Es treballaran tot el que està relacionat amb la cultura audiovisual, imatge i moviment, centrat
fonamentalment en la fotografía, el cinema, la publicitat, xarxes d’internet.
Es realitzaran treballs pràctics de fotografia, vídeos, curts, stop motions…

Ciutadania, política i dret La matèria Ciutadania, Política i Dret és una matèria optativa trimestral enfocada a facilitar una visió
panoràmica del camp d’estudi d’aquests àmbits a partir de l’anàlisi de situacions concretes que tenen
implicacions globals i locals, per despertar l’interès en aquests camps de coneixement i fomentar el
pensament crític.



Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Damià Campeny
Mataró

Robòtica La matèria Robòtica és una matèria optativa trimestral enfocada a aprofundir en el món dels
automatismes, identificant situacions o problemes en què la robòtica pot ser d’utilitat, dissenyant
solucions mitjançant plaques programables, sensors i actuadors, implementant aquestes solucions,
testejant-les i millorant-les.
Els 3 blocs que es treballaran són:

- “La robòtica en el nostre entorn”, es descriu la tipologia i els usos més habituals dels robots en
diferents àmbits, com el domèstic, l’industrial o el de les tecnologies de l’espai. S’inclou una
perspectiva històrica dels progressos en robòtica i les perspectives a curt i mitjà termini.

- “Característiques dels robots”, es descriuen els estàndards actuals en construcció i
programació de robots i en els protocols de comunicació entre dispositius programables. Es
relacionen els diversos sensors i actuadors que solen incorporar.

- “Programació de robots”, es descriuen els entorns i llenguatges de programació més habituals
en robòtica. S’inclou l’aprenentatge en l’ús de l’entorn de programació que es fa servir en el
projecte i les particularitats del llenguatge de programació que s’ha d’emprar.

Si voleu fer alguna consulta concreta sobre una d’aquestes matèries, podeu contactar amb el cap de departament. Trobareu els
contactes a la pàgina web.

A la franja 6 hi ha altres opcions com:
-
Cursar unitats formatives corresponents a mòduls professionals de cicles formatius de grau mitjà. En el curs 2022-2023 només es podrà fer si
el centre on es cursa el primer de batxillerat també imparteix cicles formatius de grau mitjà i té places disponibles per a aquestes unitats
formatives.
-Seguir el programa de doble titulació batxillerat-baccalauréat, cursant les matèries de Llengua i Literatura Franceses i d'Història de França.
-Fer l’Estada a l’Empresa.
-Cursar Llengua Estrangera a l’EOI en les condicions que s’especifiquen en l'apartat convalidacions.

https://idc.cat/sec-Contactes-12647.html

