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Francès (segona llengua estrangera)

Cal tenir en compte que l’estudi de la segona llengua estrangera constitueix un pla per a tota l’etapa, i té

caràcter de continuïtat. Durant l’ESO, s’imparteix Francès com a matèria optativa a 1r (petit tast), 2n, 3r i 4t;

aquests cursos tenen continuïtat quant als continguts, i l’objectiu rau a aconseguir que els alumnes acabin

l’ESO amb un nivell llindar de francès (A2 - MECR o en alguns casos B1) que els permeti comunicar-s’hi.

L’aprenentatge a l’aula es complementa, sempre que sigui possible, amb un projecte a la plataforma

eTwinning perquè l’alumnat pugui començar a comunicar des del principi amb locutors francòfons de la seva

edat, en un entorn telemàtic segur.

Objectius d’aquesta matèria per a 2n d’ESO:

1) Establir el francès com a llengua de comunicació a classe.

2) Identificar informacions personals i presentar-se.

3) Intercanviar informacions sobre gustos i aficions.

4) Descriure persones tot destacant semblances i diferències.

5) Comunicar sobre esports (pràctica, horaris, gustos, ídols, objectius).

6) Parlar de la seva ciutat; indicar i informar-se sobre un camí.

7) Formular invitacions: organitzar festes i aconsellar els amics.

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

Global Scholars

Aquesta optativa forma part d'un programa educatiu on participen escoles de tot el món, amb les quals ens

comunicarem en anglès a través de la plataforma digital de Global Scholars (e-classroom) i es realitzaran

projectes comuns per tractar temes relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat; aquest any es

treballarà el tema: Food, cities and our future.

La manera de treballar és molt dinàmica. A cada unitat es realitza un projecte en grup (vídeo, pòster, web...) i

es comparteix amb la resta d'estudiants internacionals. A final de curs, els estudiants dissenyen,

implementen i documenten projectes per promoure el consum responsable a la seva ciutat o entorn proper.
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D'aquesta manera podrem veure com viuen a la resta de ciutats del món i podrem compartir i intercanviar

idees amb estudiants d'altres ciutats, tot intentant trobar solucions per construir ciutats més sostenibles.

En alguna sessió intentaré parlar amb alguna de les escoles per skype.

Web i vídeos explicatius del programa: https://www.globalcities.org/global-scholars

Objectius:

-Treballar el valor per la diversitat i la comprensió cultural.

-Fomentar el coneixement i compromís global.

-Impactar en l’entorn proper a partir d’un projecte d’acció comunitària en relació al tema anual.

-Fer ús de diverses plataformes en línia i programes informàtics per tal d’assolir competències digitals.

-Practicar la comunicació real i efectiva en anglès com a llengua comuna entre tots els centres participants.

-Incentivar l’autoeficàcia, el compromís acadèmic i el pensament crític.

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

De la fusta a la robòtica

En aquesta optativa es realitzaran diferents projectes tecnològics a partir de la construcció d’objectes de

fusta que funcionin amb diferents energies, i també es farà una introducció a la robòtica. Començarem per la

construcció d’un cotxe de fusta elèctric i a continuació construirem un molí que funcioni amb energia solar.

Farem una introducció a la programació i construirem un robot de LEGO Mindstorms Education i el

programarem a l’ordinador amb el programa NXT 2.0. per tal que dugui a terme diferents reptes, mitjançant

els diferents motors i els diferents sensors.

Objectius:

- Aprendre a treballar la fusta.

- Identificar i distingir diferents tipus d’energies, com l’energia elèctrica i l’energia solar.

- Aplicar l’electricitat i l’energia solar en el funcionament d’objectes.

- Aprendre el funcionament de les plaques solars.

- Aprendre a programar

- Construir un robot

- Construir objectes que ens ajudin a solucionar problemes i a fer-nos la vida més fàcil.

https://www.globalcities.org/global-scholars

