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Matèries optatives

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

Mediació escolar i resolució de conflictes

En aquesta matèria, de la qual sortiran els futurs mediadors del centre, parlarem de què és la mediació i per

a què serveix, i durem a terme simulacres teatralitzats de mediació, després d’observar-ne les fases.

Per tal de dur a terme aquesta tasca, haurem de tractar abans diferents aspectes: l’autoconeixement del

grup, la comunicació humana, els diferents punts de vista, és a dir, les diferents percepcions d’un mateix fet o

cosa, així com els valors i les emocions. Tot seguit, ens fixarem en la presa de decisions i el debat per passar

després a tractar el conflicte en si mateix i maneres de solucionar-lo. Entre elles, és clar, la mediació.

És una matèria de caire participatiu, on l’alumnat aprèn de manera activa i al seu ritme, i s’impartirà en català

i anglès.

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

Francès a l’abast

A partir d’un bon grapat d’activitats lúdiques i essencialment orals (jocs, cançons, memory,...) i tot combinant

tasques grupals variades, treballarem continguts bàsics de la llengua francesa amb l’objectiu de fer l’alumnat

competent en l'ús pràctic dels recursos comunicatius elementals de la llengua francesa.

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

Taller d’escola verda

El nostre institut forma part del programa Escoles+Sostenibles, amb l’objectiu de contribuir a una millor

consciència ecològica fomentant, des de l'educació, els valors de la sostenibilitat. Aquesta matèria optativa

trimestral pretén fomentar el reciclatge, la reutilització i reducció de la producció de residus i reflexionar

sobre les conseqüències del canvi climàtic.

Ho farem mitjançant diverses activitats: aprendrem les tècniques bàsiques de cosir per poder reutilitzar les

peces de roba en desús tot confeccionant un estoig i un embolcall sostenible per dur l’esmorzar, construirem

contenidors per a les aules amb la finalitat de reutilitzar el paper utilitzat, aprendrem quines són les

conseqüències pel nostre planeta de l’ús del plàstic, i reflexionarem sobre la contaminació i gran impacte

ambiental que produeix la indústria de la roba. Així mateix, sembrarem llavors de diverses plantes i farem de

jardiners i jardineres.


