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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.  

 

CONEIX-TE + (Educació Emocional) 

 

Com més i millor et coneguis, acceptaràs i respectaràs   les teves emocions i entendràs 
millor els altres. Parlarem de com som, de la família, de com ens relacionem, de la 
mediació, ... i ho farem generalment en petits  i grans grups a partir de contes, 
dramatitzacions, pelis, qüestionaris,  entre d’altres. 

 

Resum dels continguts: 

- Qui sóc? La identitat i l’autoconcepte 
- Les relacions humanes 
- Habilitats emocionals 
- Habilitats cognitives 
- Habilitats socials 

 

CULTURA CLÀSSICA 
-LA VIDA D'UN NEN ROMÀ I GREC- 

Alexandros i Marcus són dos nois, el primer grec i el segon romà. En aquesta 
assignatura aprendrem sobre la seva vida, com jugaven, com vestien, com passaven el 
temps, etc. I tots aquests coneixements els aprendrem de forma pràctica, fent les 
mateixes coses que feien n'Ἀλέξανδρος i en Marcus en el seu dia a dia. 
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PERIODISMO 
 

Si te gusta explicar cosas, te gusta informar y estar informado/a... ¡Ven a hacer de 
periodista!  

En la optativa de periodismo aprenderemos a redactar noticias, artículos de opinión, 
críticas... ¡incluso entrevistas! ¡Quién sabe a quién podremos entrevistar! Todo lo 
podremos publicar en el blog del instituto. 

Si quieres conocer de primera mano los sucesos recientes del Molí de la Vila... ¡Ven y 
ayúdanos a difundir las novedades! ¡A informar! 

 

APLIQUEM LA TECNOLOGIA 
- PROGRAMACIÓ PER DISPOSITIUS ANDROID- 

 

Per fer tot això cal que tinguis un bon nivell de Matemàtiques. També has de tenir 
curiositat per la informàtica i disposició a llegir textos senzills en anglès, que és la 
llengua bàsica en el món de la programació. 

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.  

També farem els primers passos programant amb  Processing, que ens permetrà fer 
petits muntatges amb la placa de robòtica Arduino. 

 
 

EMPRENEDORIA 
 
En aquesta optativa us oferirem eines útils per prendre decisions relacionades amb el 
vostre futur! 
Treballarem  autoconeixement, elecció de l’itinerari formatiu que més s’ajusta al 
vostre perfil, elecció d’una professió, creació d’una empresa (autoocupació), saber què 
cal fer per buscar feina, etc. 
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CANTEM A LA CORAL 

 

En aquesta optativa els alumnes gaudiran de: 

- La descoberta de la pròpia veu 

- Formar part d'un grup 

- La participació a la trobada de corals de secundària 

- La possibilitat de cantar amb alumnes d'instituts propers 

- Conèixer el funcionament d'una coral 

- Reconèixer les seves capacitats d'escolta i interpretació 

- Enriquir la seva cultura musical 

 
 


