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Benvolgudes famílies, 
 

Enguany, per primera vegada engegarem un nou sistema de matrícula per a l’alumnat 

que segueix al centre, mitjançant el qual ja no serà necessari venir al centre durant el 

mes de juliol.  Les novetats són les següents: 

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA: El pagament  el podeu fer mitjançant transferència  
bancària al compte corrent: ES20 0487 2021 4420 0000 4515 (SA NOSTRA) o 
directament en el centre. El comprovant de pagament mitjançant transferència s’ha de 
dur a la SECRETARIA DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13.30h. En el 
moment que es lliuri el justificant de pagament, la matrícula per al curs que ve és 
efectiva. 
 

2n, 3r i 4t ESO  --  2n FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA  --   BATXILLERAT 

Per alumne/a:  38€ Si son 2 germans:  70€ Si son 3 o més germans:  90€ 

2n CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ 
53€ 

(per a mòduls solts consultar a secretaria) 

 
 
TRANSPORT: L’alumnat que fa ús del servei de transport ha de retornar l’imprès 
(annex 1 o 2) de sol·licitud de transport per al curs 2017-18 a la SECRETARIA DEL 
CENTRE 
 
 
FULL D’INSCRIPCIÓ: S’ha de lliurar l’imprès d’inscripció, degudament emplenat i 
signat, del 29 de maig al 9 de juny a la SECRETARIA DEL CENTRE (juntament amb el 
rebut de pagament en el banc o fent el pagament en el moment de lliurar l’imprès 
d’inscripció)  
 
 
FULL D’AUTORITZACIONS: S’ha de lliurar el full d’autoritzacions a la SECRETARIA 
DEL CENTRE del 29 de maig al 9 de juny (juntament amb el rebut de pagament en el 
banc o fent el pagament en el moment de lliurar l’imprès d’inscripció)  
 
 
DADES PERSONALS: Qualsevol canvi en les dades personals s’han de comunicar a 
la secretaria del centre. Per comprovar quines dades consten ho podeu fer a través del 
GESTIB web o consultar a secretaria. 
 
 
ACCÉS A GESTIB WEB: A la web del centre trobareu tota la informació per poder-vos 
donar d’alta al programari GESTIB per comprovar dades, faltes d’assistència, 
qualificacions, etc. 
 
 
SOCIS APIMA: Si voleu fer-vos socis i gaudir dels avantatges que s’ofereixen, 
trobareu l’imprès a la web del centre. L’heu d’emplenar, signar i lliurar a la secretaria 
del centre. Si ja ho sou, queda automàticament prorrogat. 
 

INFORMACIÓ CONSULTABLE A LA WEB: Les llistes dels llibres de text, el calendari 

escolar 17/18, el calendari d’exàmens de setembre i la informació de l’intercanvi de 

llibres es trobarà a la web del centre a partir de la darrera setmana de juny..  
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NORMATIVA VIGENT: 
 

Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes 

Balears 
 
1. Els pares o tutors legals o, si escau, els alumnes poden triar cursar el quart curs de 

l’educació secundària obligatòria per una de les dues opcions següents: 

 
a) Opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al batxillerat. 

b) Opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la formació professional. 

 
2. En l’opció d’ensenyaments acadèmics, els alumnes han de cursar les següents 

matèries generals del bloc d’assignatures troncals: 
 

a) Geografia i història. 

b) Llengua castellana i literatura. 
c) Llengua catalana i literatura 

d) Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics. 
e) Llengua anglesa. 

 
També han de cursar dues matèries d’opció entre les següents: 

a) Biologia i geologia. 

b) Economia. 
c) Física i química. 

d) Llatí. 
 

3. En l’opció d’ensenyaments aplicats, els alumnes han de cursar les següents 

matèries generals del bloc d’assignatures troncals: 
 

a) Geografia i història. 
b) Llengua castellana i literatura. 

c) Llengua catalana i literatura 
d) Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats. 

e) Llengua anglesa. 

 
També han de cursar dues matèries d’opció entre les següents: 

a) Ciències aplicades a l’activitat professional. 
b) Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. 

c) Tecnologia. 

 
4. Els alumnes han de cursar les següents matèries del bloc d’assignatures 

específiques: 
 

a) Educació física. 

b) Valors ètics o religió. 
c) Una de les matèries següents: 

 Cultura científica. 
 Educació plàstica, visual i audiovisual. 

 Filosofia. 
 Música.  

 Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. 

 Tecnologia (opció d’ensenyaments acadèmics). 
 Alemany. 

 Tecnologies de la informació i la comunicació  
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FULL INSCRIPCIÓ 4t D'ESO 
 
Nom i llinatges: ................................................................................................................................... 
Grup actual: 3r ESO .......  
Si escau, assenyaleu amb una X  

 Nouvingut  Repetidor  Sol·licitud de Canvi  

Informació sobre el pla d’estudis de les assignatures de lliure configuració autonómica, de lliure 
configuración de centre i les troncals: Llengua catalana i literatura (3’5h), Llengua castellana i litera-
tura (3’5h), Anglès (3h), Geografia i Història (3h), Tutoria (1h). 
A) Indiqueu l’opció d’ensenyaments escollida  

 ACADÈMICS 

 APLICATS  

B) Elegiu les dues troncals d’opció de l’opció d’ensenyaments escollida que voleu cursar, a més de 
l’obligatòria de la matèria de Matemàtiques (poseu només dues X al quadre que pertoqui):  
Ensenyaments ACADÈMICS  

X Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics (4h) 

 Biologia i Geologia (3h) 

 Economia (3h) 

 Física i Química (3h) 

 Llatí (3h) 

Ensenyaments APLICATS  

X Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats (4h) 

 Ciències aplicades a l’activitat professional (3h) 

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

 Tecnologia (3h) 

 
C) Elegiu per ordre de preferència l'específica que voleu cursar assenyalant-ne quatre (indiqueu 1, 2, 3 o 
4):  

X EDUCACIÓ FÍSICA (2h) 

 EDUCACIÓ PLÀSTICA, VISUAL I AUDIOVISUAL (3h) 

 ALEMANY  (3h) 

 FILOSOFIA (3h) 

 CULTURA CIENTÍFICA (3h) 

 TECNOLOGIA (només pot escollir-se si no es cursa com a troncal d’opció) (3h) 

 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (3h) 

 MÚSICA (3h) 

 
D) Dins el bloc d’específiques, triau una única materia (1h) d'entre les següents:  

 Valors ètics   Religió  

 
 
 

Alaior, ...... de........................ de 
2017  

Signatura i nom del pare/mater/tutor-a legal  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

PROCÉS DE MATRÍCULA ORDINARIA: Els fulls s’hauran de lliurar juntament amb el comprovant de pagament a la 
secretaria del centre del 29 de maig al 9 de juny, de 9 a 13’30h. Aquest document és vinculant. Els alumnes que 
repeteixin hauran d’emplenar un nou full durant el mes de setembre. Per sol·licitar canvis posteriors a l’assignació, 
s’haurà d’emplenar un nou full.  
En el cas de no lliurar convenientment emplenat aquest document abans del termini s’assignaran d’ofici les especifi-
ques i troncals.  
Es distribuiran els alumnes en les diferents específiques salvaguardant les necessitats organitzatives del centre, procu-
rant que els repetidors no cursin una mateixa matèria específica que el curs anterior i d’acord amb l'ordre de preferèn-
cia assenyalat en aquest full lliurat en temps i forma.  
Qualsevol canvi en les opcions escollides sol·licitat amb posterioritat al lliurament d’aquest full o a l’assignació d’ofici 
queda sotmès a les possibilitats organitzatives del centre i serà atès en darrer ordre de preferència . En aquests casos, 
la data en la sol·licitud del canvi serà tinguda en compte, donant prioritat a l’ordre d’antiguitat.  
En cas necessari, la resolució dels casos amb igualtat de condicions es dirimirà per sorteig. En darrera instància, 
l’equip directiu resoldrà qualsevol controvèrsia en la interpretació i aplicació de les regles.  
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TRONCALS 4t ESO ACADÈMIC (triar-ne dues) 
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
Departament de BIOLOGIA I GEOLOGIA 

Perfil de l’alumnat 

Aquells alumnes que volen 
 Realitzar el batxillerat de ciències 

 Estudis cicles formatius de grau mitjà o superior relacionat amb les ciències de la natura 

i la salut 

 Interessats en la natura 

Què farem? 
L’assignatura dóna una nova visió d’aquestes ciències enfocat des de la perspectiva de tres 

importants teories científiques. 
 La teoria genètica i la teoria de l’evolució. 

 La teoria ecològica 

 La tectònica de plaques 

Els temes principals són: 

Estudi de la cèl·lula 

Material genètic i herència biològica 
Teoria de l’evolució i origen de l’ésser humà 

Teoria ecològica, els ecosistemes i la seva problemàtica. 
La Terra com un sistema dinàmic. 

Com ho farem? 

 Exposició dels continguts 

 Realització de treballs pràctics 

 Realització d’excursions 
 Visualització de vídeos i documentals 

 Realització d’activitats telemàtiques 

LLATÍ 
Departament de LLATÍ i GREC     

L’assignatura de llatí de quart d’ESO no precisa d’un perfil específic de l’alumnat; tanmateix 
aquell alumne que tingui en ment estudiar un batxillerat social, humanístic o artístic en serà 

especialment beneficiat, però aquell que vulgui fer el batxillerat científic també rebrà uns 

coneixements útils. Evidentment és una assignatura en què es llegeix molt. 
Els punts principals que es treballen són els de la sintaxi i la morfologia, així com l’etimologia de 

la llengua llatina (i una breu introducció a la llengua grega). Tanmateix, però, es treballa de 
manera intensa la literatura i la cultura llatina partint de les seves fonts gregues. 

Es treballa a partir de textos en llengua llatina i sobretot de llibres traduïts al català o castellà; 

un altre element important didàctic és el material audiovisual. Els alumnes són convidats més a 
la reflexió i a l’elaboració de treballs que a la memorització d’informació. 

FÍSICA I QUÍMICA 
Departament de FÍSICA I QUÍMICA 

Perfil de l'alumnat 

Aquesta assignatura està adreçada als alumnes que a quart d'ESO desitgin matricular-se en 
l'opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat. 

L'assignatura està recomenada per aquells alumnes que vulguin cursar el Batxillerat en la 

modalitat de Ciències. 
Què es treballarà? 

L'assignatura de Física i Química està integrada per cinc blocs diferenciats, segons es determina 
en el currículum establert en la normativa actualment vigent: L’activitat científica, La matèria, 

Els canvis, El moviment i les forces, i L’energia. 
L’organització dels continguts de la matèria gira al voltant de l’energia, la matèria, l’espai i el 

temps, així com de les seves interaccions i canvis. Per aquest motiu, l'assignatura permet un 
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tractament transdisciplinari d’alguns continguts i mètodes: amb les matemàtiques, els de 
tractament de dades i representacions gràfiques, i els blocs de la matèria, els canvis i l’energia 

inclouen continguts comuns amb la biologia i la geologia. 
Com es treballarà? 

La matèria de física i química a quart d'ESO ha de servir als alumnes per explicar els fenòmens 

que tenen lloc a la natura, establir relacions entre ells i aplicar els coneixements i estratègies 
apresos a l’anàlisi i resolució de situacions o problemes plantejats. En aquest sentit, l'adquisició 

de coneixements és important com a part d’una cultura científica que ha d’ajudar a entendre el 
món que ens envolta des de la perspectiva de la ciència i la tecnologia. 

Els continguts de la matèria es desenvolupen tenint en compte el caràcter experimental de 
l'assignatura, fomentant l’ús del mètode científic com a mètode d’adquisició de coneixement i de 

les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines de feina. 

Es proposaran treballs experimentals al laboratori, que es poden enfocar com a treball en petit 
grup, per fomentar el desenvolupament de diverses competències (matemàtica i en ciència i 

tecnologia, digital, aprendre a aprendre i socials i cíviques), amb l'objectiu de dissenyar i dur a 
terme experiments per explicar fenòmens senzills, utilitzant el material adient i respectant les 

normes de seguretat i el tractament de residus. 

També s'elaboraran problemes i qüestions relacionades amb el món que ens envolta: la 
medicina (formulació orgànica), el medi ambient (energies) i la vida quotidiana (aplicar els 

problemes de concentracions a una analítica, interpretar la informació continguda en un envàs 
d’algun producte alimentari o de neteja...). 

L’avaluació dels alumnes serà contínua, formativa i integradora, a partir de l’observació 
sistemàtica del procés d’aprenentatge individual, basant-se en proves, tests, treballs pràctics 

individuals i de grup, observació de classe, etc. 

ECONOMIA 
Departament d’ECONOMIA     

Perfil de l'alumnat. 

Mostrar interès per entendre el comportament dels individus, les empreses i l'Administració 
pública. 

       Interès per entendre els problemes a què s'enfronta la societat i buscar              
solucions que ajudin a millorar el benestar d’una comunitat. 

Què es treballarà? 

 L’economia com a ciència en la administració dels recursos. 

 Nocions de Microeconomia. L’empresa i la producció. 

 La planificació financera personal, els productes bancaris. 

 Nocions de Macroeconomia 

 El mercat laboral, la desocupació 

 L’economia internacional. 

Com es treballarà? 
L’objectiu és desenvolupar cada tema per a relacionar-lo amb la realitat que ens envolta, a fi 

que que l’alumnat  entengui els conceptes bàsics de l’economia. Aconseguir que siguin capaços 
de gestionar la seva economia personal, conèixer el funcionament bàsic del sistema financer i  

les principals operacions bancàries. Reflexionar sobre la necessitat d’una economia global i 
sostenible. 
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TRONCALS 4t ESO APLICAT (triar-ne dues) 
 

 

CIÈNCIES APLICADES A L'ACTIVITAT PROFESSIONAL 
Departament de FÍSICA I QUÍMICA 

Perfil de l'alumnat 
Aquesta assignatura està adreçada als alumnes que a quart d'ESO desitgin matricular-se en 

l'opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional. 

La matèria no està destinada a aprofundir coneixements generals de ciències, per la qual cosa la 
matèria està enfocada als alumnes d’ensenyaments aplicats que puguin estar interessats en 

professions relacionades amb la indústria alimentària, agrària, farmacèutica, sanitària, d’imatge 
personal, etc. 

Què es treballarà? 

L'assignatura està integrada per quatre blocs diferenciats, segons s'especifica en el currículum 
establert en la normativa actualment vigent. 

El primer bloc (Tècniques instrumentals bàsiques) està dirigit inicialment al reconeixement i la 
utilització del material, instrumental i productes de laboratori, respectant les normes de 

seguretat i higiene. S’hi treballen les tècniques experimentals més corrents, com mesurar 
masses, volums, preparar dissolucions i separar els components d’una mescla. 

El segon bloc (Aplicacions de la ciència en la conservació del medi ambient) desenvolupa els 

conceptes de contaminació, tractament de residus i desenvolupament sostenible. 
En el tercer bloc (Recerca, desenvolupament i innovació, R+D+I) s’analitzen els conceptes de 

recerca, desenvolupament i innovació, entesos com a instruments necessaris per millorar la 
productivitat. 

Finalment, el quart bloc (Projecte d’investigació) consisteix en elaborar i exposar un projecte 

d’investigació. 
Com es treballarà? 

La matèria de Ciències aplicades a l’activitat professional pretén proporcionar una visió general 
d’alguns aspectes de la ciència: el mètode de treball experimental, la relació amb el medi 

ambient, la importància de la recerca, el desenvolupament i la innovació i les estratègies 

d’investigació, amb la finalitat de desenvolupar diverses competències bàsiques. 
Per això, és essencial la part de treball experimental al laboratori, fent servir el material i els 

instruments bàsics, així com fomentar el treball en petit grup, les exposicions i les discussions. 
També s'utilitzaran les TIC en tot el procés d’aprenentatge. 

L’elaboració del projecte d’investigació potencia la planificació d’estratègies, la presa de 
decisions (individuals i col·lectives), el pensament crític, la tolerància i les habilitats de 

comunicació, de manera que els alumnes prenen un paper més actiu. 

L’avaluació dels alumnes serà contínua, formativa i integradora, a partir de l’observació 
sistemàtica del procés d’aprenentatge individual, basant-se en proves, tests, treballs pràctics 

individuals i de grup, observació de classe, etc. 

Assignatura: INICIACIÓ A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 

Departament d’ECONOMIA     

Perfil de l'alumnat. 
l’alumnat respon a sensibilitats com el desenvolupament de l’esperit emprenedor, el pensament 

creatiu, la innovació, l’originalitat i la consistència. Ha de motivar-se impulsant petits projectes 
empresarials susceptibles de poder implementar-se en el seu entorn econòmic, així com 

elaborar un projecte d’inserció laboral. 
Què es treballarà? 

Itineraris formatius i carreres professionals. Procés de recerca de feina . Autoocupació i el Dret 

del treball. 
Idea de projecte d’empresa, Elements i estructura empresarial. 

Fonts de finançament de les empreses. Productes bancaris 
Com es treballarà? 
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Aconseguir que l’alumnat sigui capaç de gestionar la documentació mercantil bàsica, conèixer el 
funcionament de  les principals operacions bancàries.   

Fomentar la iniciativa empresarial, potenciant la feina en grup, l’autogestió per part dels 
alumnes perquè els alumnes aprenguin a organitzar-se, incidint en la competència d’aprendre a 

aprendre. 

En desenvoluparà un projecte empresarial que cada un dels grups d’alumnes presentarà 
analitzant la seva viabilitat econòmica. 

Assignatura: TECNOLOGIA 
Departament de TECNOLOGIA     

Perfil de l’alumnat: 
Alumnes que vulguin seguir cursant batxillerat per després estudiar un grau en enginyeria 

industrial en qualsevol de les branques o qualsevol cicle de grau mig de caire industrial.  

Breu descripció de l'optativa 
Tècniques d’expressió i comunicació gràfiques 

Introducció al dibuix assistit per ordinador: dibuix en dues dimensions. 
Electricitat i electrònica 

Anàlisi de components electrònics bàsics: resistències, díodes, relés, transistors, condensadors. 

Circuits electrònics. Procés de construcció. Resolució de projectes electrònics. 
Tecnologies de la comunicació 

Comunicació sense fil: tipus de senyals. Senyal modulat i portador. Propagació de les ones 
electromagnètiques. Grans xarxes de comunicació. L’espai radioelèctric. Comunicació via satèl·lit, 

telefonia mòbil. Descripció i principis tècnics. 
Control i robòtica 

Portes lògiques. Introducció a l’àlgebra de Boole. L’ordinador com a dispositiu de control. 

Sensors emprats per a la percepció de l’entorn en tecnologia de control. Llenguatges de control 
per a la programació de sistemes automàtics i robots. Programació de sistemes i robots 

mitjançant LOGO. 
Circuits pneumàtics i hidràulics 

Introducció a la pneumàtica i hidràulica. Energia pneumàtica. Aprofitament de l’aire. Resolució 

de circuits mitjançant programes informàtics. 
Material que s'emprarà: 

Material del departament, taller de tecnologia i aula d’informàtica. Dins de cada curs s’organitza 
unes pràctiques de taller a cada avaluació. Hi ha un curs de Moodle obligatori per als alumnes 

d’aquesta àrea en el qual s’hi pot trobar tot el material necessari. 

Eines que s’utilitzaran per dur a terme l’avaluació: 
Controls periòdics conceptuals, realització i entrega d’exercicis i informes, treballs d’investigació. 
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ESPECÍFIQUES (triar-ne una) 
 
 

 

Assignatura: FILOSOFIA       

Departament de FILOSOFIA     

 
Perfil alumnat 

Aquesta assignatura està dirigida a qualsevol estudiant que tingui interessos acadèmics (ja que 
pot suposar una molt bona introducció a les assignatures de batxillerat) i/o que tingui inquietuds 

més pràctiques (dels àmbits artístics, plàstics, audiovisuals, etc ) 
Què es treballarà? 

El temari de l’assignatura s’organitza en sis blocs: 

 1r Concepte de filosofia. 
 2n La identitat personal. 

 3r La socialització. 
 4t Coneixement humà. 

 5è La realitat. 

 6è La llibertat. 
Com es treballarà? 

La utilització de recursos informàtics i audiovisuals serà l'eix vertebrador de la metodologia de la 
matèria. Es treballaren 1 pel·lícula relacionada en cada bloc de contingut. 

 

Assignatura: TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

Departament d’ INFORMÀTICA     

 
Perfil alumnat 

Alumnes interessats en conèixer, entendre i aprendre a utilitzar correctament les tecnologies de 
la informació i la comunicació. 

Què es treballarà? 

Equips informàtics i sistemes operatius. Maquinari i programari de les TIC. 
Funcionament de les xarxes d'ordinadors, seguretat i ètica en la interacció en xarxa. 

Paquets ofimàtics: processador de textos, fulls de càlcul, presentacions i base de dades. 
Tractament de la imatge digital, so i vídeo. 

Com es treballarà? 

Lectura i anàlisi de documents, visualització de vídeos i breus explicacions amb participació de 
l'alumnat per entendre i assolir els continguts. Realització d'activitats pràctiques individuals i/o 

en grup. 
 

Assignatura: EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL   

Departament d’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL 

 

Perfil de l’alumnat: 
Aquesta assignatura està pensada per aquells alumnes que volen cursar un batxillerat d’arts i 

per aquells que tenen interès en l’educació plàstica 

Què es treballarà? 
Es treballaran diferents aspectes de l’educació plàstica: el volum, les tècniques gràfiques del 

dibuix, el llenguatge audiovisual i el color i les seves aplicacions. Es fomentarà la creativitat i 
originalitat en els treballs i la visió artística de l’alumne potenciant la seva autonomia. 

Com es treballarà? 

L’assignatura és de caire teòric-pràctic, per tant es combinaran  breus explicacions amb exercicis 
i treballs pràctics dins l’aula. Cada trimestre els alumnes faran un treball a casa.  S’empraran els 

materials propis de l’educació plàstica (fang i les seves eines especifiques, temperes, pinzells, 
llapis, càmera de fotos...) 



 

 

10 

 

Assignatura: CULTURA CIENTÍFICA   

Departament de BIOLOGIA I GEOLOGIA 

 

Perfil de l’alumnat: 
 Aquelles persones amb curiositat i interessades en entendre de quina forma la ciència i 

la tecnologia millora la vida de l’ésser humà 

 Alumnes amb esperit científic. 

Què farem? 

Aquesta assignatura té com a objectiu apropar l’alumnat als coneixements científics més 
influents en la societat actual.  Els camps que tractarem són: 

 Coneixement de l’Univers 

 El coneixement de les malalties i la seva aplicació en els sistemes de salut. 

 El medi ambient: components, recursos, impactes i problemes ambientals 

 L’ús dels materials en el desenvolupament tecnològic 

En tots els casos hi haurà un enfocament basat en aquests aspectes: 
 Fer una anàlisi dels coneixements científics més rellevants en l’actualitat. 

 Mostrar de forma aplicada les característiques del «Mètode científic» 

Com ho farem 

Pretenem que l'accés a la informació sigui significatiu, de forma que els alumnes arribin a assolir 
els objectius d’una forma activa: 

 Visualització de vídeos de pel·lícules científiques i documentals 

 Lectura de textos d’origen científic i divulgatiu 

 Recerca d’informació per a elaborar treballs 

Perfil de l’alumnat 

 Aquelles persones amb curiositat i interessades en entendre de quina forma la ciència i 

la tecnologia millora la vida de l’ésser humà 
 Alumnes amb esperit científic. 

 

Assignatura: INICIACIÓ A L'ACTIVITAT EMPRENEDORA I EMPRESARIAL 
Departament d’ECONOMIA     

 
Perfil de l'alumnat. 

l’alumnat respon a sensibilitats com el desenvolupament de l’esperit emprenedor, el pensament 
creatiu, la innovació, l’originalitat i la consistència. Ha de motivar-se impulsant petits projectes 

empresarials susceptibles de poder implementar-se en el seu entorn econòmic, així com 

elaborar un projecte d’inserció laboral. 
Què es treballarà? 

Itineraris formatius i carreres professionals. Procés de recerca de feina . Autoocupació i el Dret 
del treball. 

Idea de projecte d’empresa, Elements i estructura empresarial. 
Fonts de finançament de les empreses. Productes bancaris 

Com es treballarà? 

Aconseguir que l’alumnat sigui capaç de gestionar la documentació mercantil bàsica, conèixer el 
funcionament de  les principals operacions bancàries.   

Fomentar la iniciativa empresarial, potenciant la feina en grup, l’autogestió per part dels 
alumnes perquè els alumnes aprenguin a organitzar-se, incidint en la competència d’aprendre a 

aprendre. 

En desenvoluparà un projecte empresarial que cada un dels grups d’alumnes presentarà 
analitzant la seva viabilitat econòmica. 
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Assignatura: TECNOLOGIA 

Departament de TECNOLOGIA     

Perfil de l’alumnat: 

Alumnes que vulguin seguir cursant batxillerat per després estudiar un grau en enginyeria 
industrial en qualsevol de les branques o qualsevol cicle de grau mig de caire industrial.  

Breu descripció de l'optativa 

Tècniques d’expressió i comunicació gràfiques 
Introducció al dibuix assistit per ordinador: dibuix en dues dimensions. 

Electricitat i electrònica 
Anàlisi de components electrònics bàsics: resistències, díodes, relés, transistors, condensadors. 

Circuits electrònics. Procés de construcció. Resolució de projectes electrònics. 

Tecnologies de la comunicació 
Comunicació sense fil: tipus de senyals. Senyal modulat i portador. Propagació de les ones 

electromagnètiques. Grans xarxes de comunicació. L’espai radioelèctric. Comunicació via satèl·lit, 
telefonia mòbil. Descripció i principis tècnics. 

Control i robòtica 
Portes lògiques. Introducció a l’àlgebra de Boole. L’ordinador com a dispositiu de control. 

Sensors emprats per a la percepció de l’entorn en tecnologia de control. Llenguatges de control 

per a la programació de sistemes automàtics i robots. Programació de sistemes i robots 
mitjançant LOGO. 

Circuits pneumàtics i hidràulics 
Introducció a la pneumàtica i hidràulica. Energia pneumàtica. Aprofitament de l’aire. Resolució 

de circuits mitjançant programes informàtics. 

Material que s'emprarà: 
Material del departament, taller de tecnologia i aula d’informàtica. Dins de cada curs s’organitza 

unes pràctiques de taller a cada avaluació. Hi ha un curs de Moodle obligatori per als alumnes 
d’aquesta àrea en el qual s’hi pot trobar tot el material necessari. 

Eines que s’utilitzaran per dur a terme l’avaluació: 
Controls periòdics conceptuals, realització i entrega d’exercicis i informes, treballs d’investigació. 

Assignatura: MÚSICA 

Departament de MÚSICA     

Es fa un recorregut per l’evolució de la música moderna. Començam amb la música afroameri-

cana el country, rock... i enllaçam amb el pop anglès dels Beatles i els Rolling Stones. S’estudia 
la música de cantautors i també analitzam la música més comercial. El temari acaba amb el jazz 

i la música de fussió ( amb flamenc, bossa...). 

La metodologia està centrada en l’audició dels temes musicals i estils i amb l’assistència a con-
certs (festival de jazz, i altres d’esporàdics que van sorgint). Al final de cada trimestre es treba-

lla una pel·lícula relacionada amb el temari. 
Està adreçat a tots els alumnes que tenguin interès real per la música però molt especialment 

als que volen fer batxillerat d’arts escèniques. Com que també feim pràctica musical és també 
molt adequat pels alumnes que practiquen algun instrument sigui de forma reglada o no. 

Assignatura: ALEMANY 
Departament de Llengües estrangeres 

L’assignatura d’alemany com a segona llengua estrangera pretén donar unes eines bàsiques per 

tal de poder establir una conversa breu i entendre missatges senzills tant orals com escrits. 
Durant el curs escolar 2017/18 canviarem el llibre de text i d’exercicis a: Logisch! A1 i A2, que 

és un llibre amb suport digital. A les classes s’intenta treballar totes les destreses de la llengua: 

llegir, parlar, escoltar. A més a més, durant aquest curs escolar hem encetat un intercanvi 
cultural amb un centre d’Alemanya, cosa que dóna un major atractiu a l’assignatura i permet als 

alumnes posar en pràctica els seus coneixement.Si l’alumne segueix fins el Batxillerat, s’assoleix 
el nivell A2 de llengua. 
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RECOLLIDA DE DADES I AUTORITZACIONS DELS PROGENITORS 
DADES PERSONALS DEL PARE/ TUTOR LEGAL DADES PERSONALS DE LA MARE/ TUTOR LEGAL 

LLINATGES NOM LLINATGES NOM 

    

DNI  DNI  

    

Telèfon treball Telèfon fix Telèfon treball Telèfon fix 

    

Telèfon mòbil  Telèfon mòbil  

    

Correu electrònic (lletra majúscula) Correu electrònic (lletra majúscula) 

  

 

 

AUTORITZACIONS DEL PARE / TUTOR LEGAL AUTORITZACIONS DE LA MARE / TUTORA LEGAL 

(Encerclau l'opció escollida) (Encerclau l'opció escollida) 

SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 

fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 
activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 

SÍ NO 

Autoritz l'IES Josep Miquel Guàrdia a fer ús de la imatge en 

fotografies i a la reproducció de la veu en filmacions de les 
activitats escolars, complementàries i extraescolars. (1) 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 

activitats complementàries programades per al curs 2017/18 

dins del nucli urbà d’Alaior. 
SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre per realitzar les 

activitats complementàries programades per al curs 2017/18 

dins del nucli urbà d’Alaior. 

SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 

l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 
d'un accident lleu. 

SÍ NO 

Autoritz el trasllat de l'alumne/a a un centre sanitari amb 

l'acompanyament d'un membre del centre educatiu en el cas 
d'un accident lleu. 

SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 

titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 

etc) 

SÍ NO 

Autoritz el centre a crear un compte de correu electrònic 

titularitat de l'alumne/a amb finalitats educatives. (Moodle, 

etc) 

SÍ NO 
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 
missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 

SÍ NO 
Autoritz el centre a enviar-me a través de correu electrònic i 
missatgeria de mòbil les notificacions que trobi oportunes. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 

de la jornada escolar. 

SÍ NO 

Autoritz el meu fill/filla a sortir del centre en els casos de 

suspensió de l'activitat lectiva a la primera o a la darrera hora 

de la jornada escolar. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 

medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 

cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 
full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos 

en contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia pugui subministrar 

medicaments al seu fill/filla. En el cas de malalties greus o 

cròniques ( diabetis, epilèpsia, al·lèrgies, etc) s'ha de fer un 
full apart del protocol a seguir. En aquests casos posau-vos en 

contacte amb el tutor quan s’iniciï el curs escolar. 

SÍ NO 
Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 

contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 
SÍ NO 

Autoritz a l’IES Josep Miquel Guàrdia a facilitar les dades de 

contacte (correu electrònic) a l’APIMA. 

(1) D'acord amb l'art. 18.1 de la Constitució espanyola i desenvolupat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i 

familiar i a la pròpia imatge. 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades que ens facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat 
de dades de caràcter personal, creat i mantingut per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern Balear i els organismes depenents d'aquest, en el 

nostre cas l'IES Josep Miquel Guàrdia.  La finalitat del fitxer és donar compliment a les disposicions legals vigents i notificar la informació adient. 

L'alumne, o qualsevol tutor legal si és menor d'edat, té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquesta informació comunicant-ho per escrit a: IES Josep 
Miquel Guàrdia, Av Verge del Toro, 92, CP 07730.Alaior-Menorca o bé, enviant un correu electrònic a l'adreça: iesjosepmiquelguardia@educaib.eu 

 

Signatura legal del pare / tutor legal Signatura legal de la mare / tutor legal 

 
 

(rúbrica) 
 

(rúbrica) 

 

TITULARITAT DE LA GUARDA I CUSTÒDIA DE L'ALUMNE/A 

Acreditar documentalment 

Ambdós progenitors  Només la mare  Només el pare  altres 
 


