
ORIENTACIÓ ACADÈMICA I 
PROFESSIONAL 3r D’ESO



Actuacions realitzades durant el curs
BLOC 1: COM SOC

● DINÀMIQUES 
GRUPALS

● TEST 
D'INTEL.LIGÈNCIES 
MÚLTIPLES

● ACTIVITATS DE 
REFLEXIÓ I 
AUTOCONEIXEMENT

● TEST D'INTERESSOS 
PROFESSIONALS

BLOC 2: ON SOC

● EXPLICACIÓ GENERAL 
SOBRE EL SISTEMA 
EDUCATIU

● TREBALLS GRUPALS 
● REPTES I ACTIVITATS 

D'AULA
● ORIENTACIÓ 

INDIVIDUALITZADA

BLOC 3: LES MEVES 
DECISIONS

● OPTATIVES DE 4T, 
TOCA DECIDIR

● XERRADES ALUMNAT 
DE 4T.

● ORIENTACIÓ 
INDIVIDUALITZADA





OPTATIVES 4T D’ESO
ITINERARI FIXE

● FÍSICA I 
QUÍMICA (4H)

● BIOLOGIA I 
GEOLOGIA (4H)

BLOC 1 (Triar 1a opció i 
2a opció)

● EMPRENEDORIA (3H)
● TECNO (3H)
● BIOLOGIA I GEOLOGIA (3H)

BLOC 2 (Triar 1a opció i 
2a opció)

● LLATÍ (3H)
● ECONOMIA (3H)
● FÍSICA I QUÍMICA (3H)

ITINERARIS LLIURES

OPTATIVA (2H) TRIAR 1: FILOSOFIA, DIBUIX TÈCNIC, ENGLISH 
NOW, FRANCÈS



EMPRENEDORIA

- Manejar una empresa
- El món laboral
- Excels per crear factures i altres 

documents
- Currículums
- Inversions i finançaments

Temari
Metodologia

Ell té un power que el llegim durant 
les classes i els temes estan dividits 
en apartats, dels quals fa un 
examen tipo test i després cada 2 
unitats fa un examen global.

No posa deures però has de fer el 
portafolis cada dia, que son els 
apunts en el que has de copiar tot 
el que feu a classe.

Deures



BIOLOGIA

La matèria està estructurada en tres eixos:

GEOLOGIA

● Estructura dinàmica de la Terra.
● La història de la Terra i el seu funcionament.

BIOLOGIA

● Genètica, herència de pares a fills i manipulació genètica.
● L’origen i l’evolució de la vida.

MEDI AMBIENT

● Ecosistemes.
● Activitat humana i medi ambient.



TECNOLOGIA

- S’alternen les classes teòriques amb 

classes pràctiques. 

- Es treballa sovint amb parella o en 

equip.

- Es fan dos exàmens per trimestre.

- Circuits pneumàtics i hidràulics. 

- Instal·lacions d’un habitatge, tipus 

d’habitatges, característiques d’un 

habitatge.

- Electrònica (circuits, operacions i 

símbols).

- Electrònica digital (codi binari: 

operacions i circuits).

- Projecte de taller: construir un habitatge 

per posar-li l’electricitat i la domòtica.

- Control automàtic i programació.

- Robòtica.

Temari
Metodologia



FÍSICA I QUÍMICA
1r trimestre: Física

2n trimestre: Física

3r trimestre: Química

- Vam començar estudiant els sistemes de referència, després la velocitat, 
acceleració, el MRU i MRUA (cinemàtica) i les seves respectives fórmules del 
moviment.

- Després, vam estudiar les forces (dinàmica), en plans horitzontals i inclinats, la força 
normal, la de fregament… Estudis d’elasticitat i gravetat. Activitats de simulació   .

- Per la part de química, hem estudiat: els àtoms i la taula periòdica, els tipus 
d’enllaços químics (metàl·lic, iònic i covalent) i ara estem amb la química del carboni.



ECONOMIA

- En els continguts es treballen els aspectes generals: Els sistemes 
productius, les empreses, els impostos, les subvencions, la 
desocupació, la inflació, els tipus d’interès i com gestionar 
correctament l’economia personal.

- A classe s’alterna l’explicació de la teoria, amb activitats i debats 
relacionats amb el tema que s’està tractant

- L’avaluació no és estrictament amb exàmens, s’han de lliurar 
TOTES les activitats proposades durant el tema i el dossier del 
tema quan s’acaba.  També es valora les intervencions en els 
debats



LLATÍ

- Declinacions (1a, 2a i 3a)
- Vocabulari (La casa, la familia, 

preposicions…)
- Narracions 
- Conjugacions (1a, 2a i 3a)
- Comprensions lectores
- Presentacions
- Literatura sobre Roma
- Déus
- Pel·lícules

Temari Metodologia

- Fitxes
- Examens
- Presentacions orals
- Deures
- Treballs en grup
- Activitats del llibre
- Activitats online
- Classroom



DIBUIX TÈCNIC

A l’optativa de dibuix tècnic les classes són totalment dinàmiques, és 
a dir, la professora no fa una explicació del temari. Nosaltres fem 
fitxes que són com un examen, és a dir, les has d’aprovar totes per 
poder assolir el trimestre. Quan arribem a classe, ens asseiem i 
agafem les fitxes que ens toca fer (fixes de paral·leles, formes 
poligonals, formes 3d…) i la professora ens ve a ajudar quan la 
necessitem.



ENGLISH NOW

- Expressions angleses
- Diàlegs en anglès
- Debats
- Vocabulari
- Interpretacions 
- Classes fetes per nosaltres
- Pel·lícules
- Curts amb després reflexions 

Temari Metodologia

- L’assignatura consisteix en 
parlar tota l’estona en 
anglès per millorar el 
nostre speaking i el nostre 
listening. 



FILOSOFIA
A filosofia parlem de la seva història en les 4 etapes que està 
dividida:

- Edat antiga
- Sòcrates, Aristòtil, Diògenes
- Edat mitjana
- Tomàs d’Aquino, 5 vies
- Edat moderna
- Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, Karl Marx, 

Descartes.
- Edat contemporània
- Judit Butler, Hijra i Muxes, Nietzsche



SERVEI COMUNITARI PATRIMONI
- Al principi de curs vam visitar el poble passant pels llocs més icònics/importants del Catllar (Església, 

Agulla, casc antic…)
- En aquestes visites al poble vam fer dues sessions de Geocaching. I vam fer una sessió o dues a 

conèixer l’aplicació MHM (Mobile History Map)
- Es va fer un fons fotogràfic del castell i l’església per a futures activitats.
- Es va visitar el castell sovint i es va preparar una gimcana per als nens de 1 de primària al mateix espai
- A finals del tercer trimestre es pengen cartells informatius pel poble sobre què és l’Agulla del Catllar.

   De cara al proper curs: 

- Actualitzar i reubicar les geolocalitzacions del Geocaching cap a llocs d'interès del poble.
- Col·locar a l’aplicació mobile history map els edificis més representatius (castell, església, agulla, antiga 

fàbrica…)
- Visitar el castell i ajudar a les tasques de conservació/neteja.
- Reprendre la gimcana elaborada durant el curs 2021-2022 i millorar-la.



SERVEI COMUNITARI INFANTIL

➢ Ajudar a la Lidia.
➢ Ajudar al Ramón: transportar caixes, 

montar mobles, arreglar joguines dels 
nens petits.

➢ Treure mala herba, pintar tanques, 
ordenar la biblioteca…

➢ Fer tasques de manteniment en general.

➢ Ajudar als nens petits amb les tasques 
que estiguin fent.

➢ Ajudar a la professora a reorganitzar 
la classe (a decorar-la).

➢ Col·laborar amb el/la docent a les 
classes de psicomotricitat.

➢ Vigilar als nens mentres aquests fan 
les seves feines, i el/la professor/a fa 
les seves. 

AJUDA AL CENTRE AJUDA INFANTIL I PRIMÀRIA



SERVEI COMUNITARI NATURA

-Projecte Rius. Introduir-se al riu dos cops durant el curs 
per a realitzar analítiques físico químico biològiques per 
obtenir informació sobre la qualitat ambiental del riu 
Gaià.

-Construcció de caixes niu de fusta. Penjar i despenjar les 
caixes i geolocalitzar-les.

-Plantar i regar les plantes autòctones de vegetació de 
ribera. Retirada de plantes invasores, com ara canyes.



CONCLUSIONS FINALS
● El sistema educatiu ofereix múltiples opcions, l'important és la continuïtat 

formativa. 
● Es poden equivocar i reconduir el seu itinerari.
● És important conèixer el que els agrada i se'ls dona bé i acompanyar-los 

en la descoberta i el desenvolupament dels seus talents, tenint altes 
expectatives.

● No hi ha camins bons o dolents, només camins diferents. Hem d'evitar els 
prejudicis.

● Es tracta d'un procés lent de presa de decisions. Prendre decisions 
implica responsabilitat.



TOCA DECIDIR!

"No tenia por a les dificultats: el que l'espantava era 
l'obligació d'haver d'escollir un camí. Escollir un 

camí significava abandonar altres ".
— 

Paulo Coelho


