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ASTRONOMIA BÀSICA 
 
Continguts: Farem un viatge per la història de l'Astronomia, tornant a fer els 
experiments que es van portar a terme per descriure l'univers, fins arribar a les noves 
tecnologies, que farem servir per tal d'entendre el nostre sistema Solar i més enllà. 

Caldrà, doncs una mica de Matemàtiques, Tecnologia, no tenir por a les noves 
tecnologies i tenir moltes ganes d'aprendre. 

Veurem temes com els planetes, satèl·lits, el Sol, les estrelles, els moviments al cel i en 
l'espai, eclipsis, constel·lacions, observacions astronòmiques, i més. Entendrem el nom 
i les formes dels astres que ens envolten, els seus moviments i les seves 
característiques. També ens farem una idea sobre la mida del que ens envolta i les 
distàncies que ens separen. 

 

FRANCÈS 

 

En aquest institut es pot estudiar una segona llengua estrangera de 1r d’ESO fins a 2n 
de Batxillerat ja que som un centre Batxibac, això vol dir que en acabar 2n de 
Batxillerat tindreu un nivell DELF B2 de francès  i una doble titulació de batxillerat que 
us permetrà poder continuar els vostres estudis superiors no només a les universitats 
catalanes i/o espanyoles  sinó també a qualsevol universitat francesa o francòfona del 
món com Canadà. 

El francès també us pot ajudar a comunicar-vos quan aneu de viatge a l’estranger o 
fins i tot aquí a casa nostra , ja que tenim un gran nombre de ciutadans francesos i 
francòfons que visiten cada any les nostres ciutats, platges i muntanyes.  

 

PERIODISTES 

 
T'agrada explicar coses? T'agrada que els altres t'escoltin? Vine a fer de periodista!  

En aquesta optativa redactarem notícies, entrevistes, reportatges, crítiques .... que 
publicarem al blog de l’institut.  

També farem de periodistes a la ràdio de Capellades. 

 



Institut Molí de la Vila 
Capellades 

 
ASSIGNATURA OPTATIVA           2n d’ESO 
____________________________________________________________ 

 

 

 

ROBOTS i PROGRAMACIÓ 

Sí, aquesta optativa va de robots, dels que es mouen i fan les coses que els hem 
programat. 
 
Construirem robots. No com els de les pel·lícules! Aquests es mouen i fan coses 
senzilles, però ho fan tot sols. 

Aprendrem: les parts bàsiques de tots els robots, els  mecanismes que els permetran 
moure’s,  a situar els motors que els donaran el moviment, quins sensors els podrem 
acoblar per fer-los “sensibles”, i finalment, amb l’ajut d’un programa informàtic, 
aprendrem a programar-los els “cervell” per tal que puguin arribar a aconseguir les 
missions que els haurem proposat. 
 
Per fer tot això cal que tinguis un bon nivell de Matemàtiques. També has de tenir 
curiositat per la informàtica i els mecanismes. I disposició a llegir textos senzills en 
anglès, que és la llengua bàsica en el món de la robòtica. 

També caldrà que tinguis paciència, imaginació, creativitat i afany de superació. Sovint 
les coses no surten a la primera i cal fer moltes proves per obtenir l’èxit. Sempre 
aprendrem, tant dels encerts com dels errors. Només és qüestió d’insistir. Però no et 
preocupis : sempre treballaràs en equip! 

També farem aplicacions amb Scratch per aprofundir en els conceptes de la 
programació informàtica. 

 
ESPORTS DE RAQUETA 

 

En aquesta optativa volem que l’alumne: 

- Conegui les regles bàsiques del bàdminton, el tennis, els tennis taula, el joc de 
pales i el frontó. 

- Es familiaritzi amb les tècniques bàsiques d’aquests esports 
- Es comuniqui amb la parella mitjançant elements propis de l’activitat motriu. 
- S’esforci per vèncer dificultats aconseguint fites personals. 
- Respecti el material i les instal·lacions. 
- Cooperi amb altres nois/es per aconseguir fites comunes respectant els 

resultats. 
- Participi en les diferents situacions d’aprenentatge tals com : situacions 

jugades, jocs d’estratègia, mini lliguetes... . 


