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Científic
Què estudiaràs?
Matemàtiques, a més a més podràs elegir dos assignatures entre 
química, biologia, física i geologia.  
A quins estudis pots accedir?
Cicles Formatius de Grau Superior. Dins dels graus universitaris pots 
elegir: Biologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències de l'Activi-
tat Física i de l'Esport, Farmàcia, Fisioteràpia,  Infermeria, Logopèdia, 
Medicina,  Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia,  Teràpia Ocupacio-
nal, Veterinària, Psicologia, Física, Geologia, Matemàtiques, Nanocièn-
cia i Nanotecnologia, Química…

Tecnològic
Què estudiaràs?
Matemàtiques, a més a més podràs elegir dos assignatures entre física, 
química i dibuix tècnic.
A quins estudis pots accedir?
Cicles Formatius de Grau Superior. Dins dels graus universitaris pots elegir 
: arquitectura, Bioenginyeria, Disseny Digital i Tecnologies Creatives, 
Enginyeria Agrària i Alimentària, Enginyeria d'Automoció, Enginyeria de 
Disseny Industrial, Enginyeria de l'Energia, Enginyeria de Sistemes 
Aeroespacials, Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 
Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, 
Enginyeria en Informàtica, Enginyeria en Organització Industrial, Enginye-
ria Química, Matemàtiques,Tecnologies de Camins, Canals i Ports…

Humanitats
Què estudiaràs?
Llatí, a més a més podràs elegir dos assignatures entre grec, geografia i 
història de l’art.
A quins estudis pots accedir?
Cicles Formatius de Grau Superior. Dins dels graus universitaris pots 
elegir: Animació, Antropologia i Evolució Humana,  Arqueologia, Economia 
i Filosofia, Filologia, Filosofia, Història, Geografia i Història de l'Art,  
Musicologia, Traducció i Interpretació,...

Ciències socials
Què estudiaràs?
Matemàtiques aplicades a les CCSS, a més a més podràs elegir dos 
assignatures entre economia, geografia i història de l’art.
A quins estudis pots accedir?
Cicles Formatius de Grau Superior. Dins dels graus universitaris pots 
elegir: Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Empresarials, 
Ciències Polítiques, Ciències Socials, Comunicació Audiovisual, Criminolo-
gia, Dret, Economia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, 
Estadística, Filosofia,  Geografia, Gestió en Turisme i Hoteleria, Història, 
Màrqueting, Pedagogia, Periodisme,  Publicitat i Relacions Públiques, 
Relacions Laborals, Sociologia, Treball Social, Turisme …
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Esta matèria s'organitza entorn de dos aspectes. El primer d'ells és la 
progressió en el coneixement dels elements morfològics i 
sintàctics constitutius del llenguatge musical; el segon, el 
desenvolupament de les capacitats vinculades amb 
l'expressió: La creació i la interpretació musical. 

S'articula sobre quatre grans eixos: Les destreses necessàries per a la 
pràctica musical, l'audició comprensiva, la teoria musical i l'expressió 
musical a través de la interpretació i la creació. Finalment, s'inclou un 
bloc dedicat al coneixement de les possibilitats que oferix la tecnologia 
en la creació i edició musical.
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Bonjour!

La psicologia s’entén actualment com l’estudi ampli de l’ésser 
humà en relació amb la cultura en què viu.

Llegiràs i reflexionaràs sobre el naixement de la Psicologia com a 
ciència, els fonaments neurològics i genètics de la conducta, els 
processos cognitius bàsics: la percepció, l’atenció i la memoria, els 
processos cognitius superiors: l’aprenentatge, el pensament i la intel·li-
gència, l’adolescència, la motivació i l’emoció, la personalitat, la 
psicopatologia i la Psicologia social.

L’objectiu  fonamental és propiciar que els alumnes també puguin 
construir un pensament raonat i autocrític del món que ens envolta des 
d´una visió cristiana. Valorar la importància del sentit de la 
vida per a la felicitat personal donant a conèixer un panora-
ma general de respostes (ateisme, principals religions, la 
fe cristiana..) Comprendre què significa ser persona des del punt de 
vista cristià. Prendre consciència dels principals problemes que viu la 
societat actual.

Amb l’optativa de francès, no sols s’aprèn una llengua. També  permet 
als alumnes descobrir la cultura francòfona a través de les 
cançons, les pel·lícules, les revistes i  la gastronomia (taller 
de crepes, concurs de cuina..).

A classe, els alumnes aprendran a comunicar-se en situacions reals a 
través de simulacions i a escoltar diàlegs de la vida quotidiana a través 
de pel·lícules i vídeos.

Pretén treballar tècniques d'expressió artística i l’expressió de cada 
individu sobre el món que li envolta, el seu interior i les seues 
capacitats imaginatives. Insistir en el perfeccionament del traç i el 
maneig del color i la composició.

Ens centrarem tant en el dibuix de la realitat: natures mortes, 
perspectives interiors i exteriors, coneixement i dibuix del cos humà, 
món animal..., com en el dibuix de realitats objectives o subjectives 
inventades.

Ens condueix a posteriors estudis tècnics com cicles formatius de 
grau superior de diferents famílies professionals, o carreres universi-
tàries de caràcter tècnic (Enginyeries, Arquitectura,...).

Pels seus continguts i la forma de treballar-los, és un complement 
ideal d’assignatures com matemàtiques, Física o Química.

Es treballen blocs com materials, principis de màquines, 
sistemes automàtics i de control, circuits i sistemes lògics 
i control i programació de sistemes automàtics.

Es vertebra entorn de la concepció de l'empresa com una unitat 
tecnicoeconòmica, en la qual es duu a terme una funció de generació 
de valor. Es pretén estimular les destreses i habilitats de 
l'alumnat per a poder transformar les seues idees en 
projectes viables i al mateix temps contribuir al coneixe-
ment de la realitat empresarial, mitjançant la utilització dels 
principals instruments tecnicoeconòmics que faciliten la presa de 
decisions empresarials.  La matèria té un clar sentit per als alumnes 
que vulguen estudiar Ciències Socials i Enginyeries, com als Cicles 
Formatius.

Realitzem activitats pràctiques a l’aire lliure, per recollir mostres 
de l’entorn proper i estudiar les seues característiques al laboratori i 
estudiar el relleu proper i els seus riscos. Pràctiques de laboratori 
sobre les mostres per a la determinació dels paràmetres físics, químics 
i biològics del sòl i de l’aigua.

Pràctiques a l’aula d’informàtica per analitzar els contaminants 
atmosfèrics a Ontinyent i la seua relació amb la salut humana. Activi-
tats manipulatives per simular els efectes que l’ésser humà exerceix 
sobre la Terra. Projectes d’investigació, i debats i exposicions 
orals a classe sobre temes d’actualitat. 

Programaran amb la plataforma Arduino i diversos sensors i compo-
nents electrònics per a desenvolupar aplicacions domòtiques i 
així obtindre una base per a les assignatures de programació als 
estudis universitaris. Aprendrem a virtualitzar equips informàtics 
per a preparar el nostre entorn de treball. Desenvoluparem un lloc web, 
mitjançant Wordpress i emprant html, javascript i php. Treballarem 
amb eines col·laboratives i farem ús dels serveis web social.

Coneixerem els riscos associats a l’ús de les TIC i adquiri-
rem hàbits per convertir-se en usuaris avançats, segurs i 
conscients.


