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DEPARTAMENT: 
MATEMÀTIQUES 

MATÈRIA: 
MATEMÀTIQUES 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

Els continguts de la matèria de matemàtiques expressen els aspectes més rellevants pel que fa als conceptes que cal 
que l'alumne/a aprengui, als processos matemàtics que orienten com l'alumne ha d'anar desenvolupant aquest 
aprenentatge i a les actituds que cal desenvolupar en l'alumnat 
Tot i que es presentin els continguts per apartats, cal entendre que l'ensenyament ha de facilitar que l'alumne vinculi el 
coneixement après en cadascun i sigui competent en la seva utilització integrada. 
 
Modalitat de ciències i tecnología 
 
Primer curs 
 
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
Classificació i representació dels conjunts numèrics 
El càlcul amb nombres decimals: notacions, aproximacions i errors en funció de la situació objecte del càlcul 
El càlcul amb polinomis: la transformació d'expressions algèbriques, per aplicar a l'estudi de funcions 
Les progressions: un model per a l'estudi de l'interès simple i del compost. El comportament a l'infinit d'una successió: 
un pas previ a l'estudi en una funció 
 
GEOMETRIA 
Les funcions circulars en l'estudi de fenòmens periòdics i la trigonometria per resoldre problemes mitjançant 
triangulació 
Els vectors, una nova eina per resoldre problemes de geometria. Les còniques en àmbits no matemàtics 
 
ANÀLISI 
Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models de fenòmens científics, tecnològics i 
socials 
Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi en contextos científics diversos 
 
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 
Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos científics i socials 
Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes en àmbits tant 
científics com socials. 
 
Segon curs 
 
ÀLGEBRA LINEAL 
El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats amb l'organització de dades 
Els sistemes lineals, una eina per plantejar i resoldre problemes 
 
GEOMETRIA A L'ESPAI 
La interpretació geomètrica dels sistemes lineals amb tres incògnites 
El plantejament i la resolució de problemes mètrics a l'espai 
 
ANÀLISI 
L'aplicació de l'estudi local i global d'una funció a situacions geomètriques, científiques i tecnològiques 
El càlcul d'àrees planes, una de les situacions que requereixen el càlcul integral 
 
 
Modalitat d´humanitats i ciències socials 
 
Primer curs 
 
ARITMÈTICA I ÀLGEBRA 
El càlcul amb nombres decimals: aproximacions i errors en funció de la situació objecte del càlcul 
Les progressions: un model per a l'estudi de l'interès simple i el compost 
El full de càlcul: una eina per resoldre problemes de matemàtica financera 
El càlcul amb polinomis: la transformació d'expressions algèbriques, per aplicar a l'estudi de funcions 
 
ANÀLISI 
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Estudi de les característiques de certs tipus de funcions que poden ser models de fenòmens socials i econòmics 
El model de creixement exponencial enfront dels models lineals o quadràtics 
 
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA 
Anàlisi del tipus i grau de relació entre dues variables en contextos socials 
Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes de la vida 
quotidiana 
Les diferents fases i tasques d'un treball estadístic 
 
Segon curs 
 
ÀLGEBRA LINEAL I GEOMETRIA 
El llenguatge matricial com a eina per expressar i resoldre problemes relacionats amb l'organització de dades 
Els sistemes lineals una eina per plantejar i resoldre problemes 
La interpretació geomètrica dels sistemes de dues equacions lineals amb dues incògnites 
 
PROGRAMACIÓ LINEAL 
La modelització de situacions que requereixen sistemes d'inequacions 
La programació lineal bidimensional un model per resoldre problemes, molt sovint lligats a la producció 
 
ANÀLISI 
Interpretació física i geomètrica de les taxes de canvi i les asímptotes en situacions relacionades amb les ciències 
socials 
L'aplicació de l'estudi local i global d'una funció a situacions pròpies de les ciències socials i econòmiques. 
 

 

DEPARTAMENT: 
CLASSIQUES 

MATÈRIA: 
GREC I 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

 
Es tracta d’una optativa de modalitat, que tindrà continuïtat a segon de Batxillerat. El fet  d'haver cursat la Introducció 
al Llatí a 4rt d’ESO és una gran ajuda, ja que es tracta també d’una llengua declinada. Es segueix meticulosament el 
programa oficial, ja que hem de preparar els alumnes per tal que puguin superar amb èxit l’examen de selectivitat. 

L’assignatura té dues vessants: una de llengua que prepara els alumnes amb un mètode pràctic per a la traducció de 
textos grecs. Cal recordar que el grec té un alfabet propi que s’ha d’aprendre el primer dia de classe. El programa de 
cultura és molt ampli i avarca història, vida quotidiana, mitologia i religió. Hi ha una part de literatura que comprèn 
lectura d’obres per part de l’alumne i també a classe, on es llegeixen les obres de teatre. 

S’acostuma a fer dues sortides: al Museu Arqueològic de Barcelona i a Empúries 

 

DEPARTAMENT: 
FÍSICA I QUÍMICA 

MATÈRIA: 
QUÍMICA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

CONTINGUTS 

Aquesta matèria és fonamental per l'alumnat que vol cursar estudis científics i tecnològics. La química és present en 
els primers cursos de la majoria de carreres científiques (incloses moltes enginyeries). Es desenvolupa al llarg del dos 
cursos de batxillerat . Els continguts queden repartits de la següent manera: 
 
A primer curs: 

Nomenclatura i formulació inorgànica i orgànica. 

Estudi de l'estructura de l'àtom i la taula periòdica. 

Enllaç químic i geometria molecular. 
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Estudi dels gasos ideals: teoria cinètico-molecular, lleis i equacions. 

Mescles i solucions : propietats, composició i tècniques de separació. 

Estequiometria: reaccions químiques , el mol i els càlculs estequiomètrics. 

A segon curs: 

Radiació electromagnètica i anàlisi estructural per tècniques espectroscòpiques : UV, IR, RMN, i espectrometria de 
masses. 

Energia i espontaneïtat de les reaccions : concepte d'energia interna, entalpia i energia lliure de Gibbs. 

Velocitat de les reaccions: cinètica química. 

Reaccions reversibles : equilibri químic. 

Reaccions àcid-base: concepte de pH. 

Reaccions redox : piles i electròlisi. 

Reaccions de precipitació: solubilitat. 

 

 

DEPARTAMENT: 
CIÈNCIES NATURALS 

MATÈRIA: 
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI 
AMBIENT 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

Els continguts de les ciències de la Terra i del medi ambient estan estructurats en sis grans apartats, tres a primer i tres 
a segon de batxillerat. Els aspectes que es treballen comprenen, a més del coneixement de la Terra i els canvis 
causats per la transferència de matèria i energia, les interaccions dels éssers humans amb el medi ambient. 

És a dir, estudiarem el nostre planeta, el relleu i com es transforma, els fenòmens meteorològics, els oceans, els 
ecosistemes, els problemes mediambientals, la gestió dels recursos naturals... En fi, que és una matèria ampla i molt 
interessant. Què vols que et diguem nosaltres!! 

Els apartats són: 

- En l'apartat el sistema Terra i el medi ambient s'introdueixen un conjunt de conceptes sota una perspectiva nova: 
l'estudi de situacions problema tant reals com virtuals i la seva anàlisi acurada. 

- En l'apartat la geosfera l'alumnat s'ha de familiaritzar amb els coneixements geològics bàsics teòrics i pràctics, així 
com amb les eines que li han de permetre acostar-se al funcionament del planeta i els fenòmens i processos que hi 
tenen lloc. 

- En l'apartat el temps i l'evolució. Mètodes d'estudi de la Terra i la seva aplicació es tracta les tècniques específiques 
emprades en l'estudi del planeta des de diferents àmbits. El coneixement, ús i valoració d'algunes d'aquestes 
tècniques proporcionarà a l'alumnat una visió global dels canvis en el pensament científic i en la interpretació dels 
processos que tenen lloc al planeta. L'aplicació d'aquestes tècniques en alguns casos pràctics senzills el 
familiaritzaran amb la manera de fer recerca en aquest camp. 

- Els continguts de l'apartat les capes fluides de la Terra es basen sobretot en el coneixement de la composició, 
estructura, dinàmica i interrelacions de les dues capes fluides (l'atmosfera i la hidrosfera) que embolcallen el planeta. 
S'incideix de manera particular en l'estudi de la seva dinàmica i l'aprofitament dels seus recursos. S'aprofundeix en la 
idea de la gestió racional dels recursos. Es treballen també els impactes de les activitats humanes sobre l'atmosfera i 
la hidrosfera com a conseqüència de les seves activitats. 

- L'apartat riscos, recursos i impactes de la geosfera. Interfases entre subsistemes integra alguns dels aprenentatges 
adquirits en altres apartats per fer una síntesi del funcionament del sistema Terra. En aquest apartat també s'estudien 
els impactes humans sobre el medi, sovint com a conseqüència d'una gestió deficient de l'ús dels recursos naturals. 

- En l'apartat gestió ambiental i desenvolupament sostenible, l'alumnat adquireix una visió a escala planetària dels 
grans problemes ambientals. Aquesta visió permet connectar, des d'una perspectiva històrica, l'evolució dels diferents 
models de desenvolupament que s'han succeït en el temps i la seva valoració crítica. Dins la gestió ambiental, l'estudi 
de problemes com el tractament dels diferents tipus de residus permet aplicar el model  de desenvolupament 
sostenible en un context proper. 
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DEPARTAMENT: 
SOCIALS 

MATÈRIA: 
ECONOMIA DE 
L'EMPRESA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

 
La matèria d’Economia d’empesa es divideix en dos cursos, a primer i segon de batxillerat. 

Està centrada en veure les diferents àrees de l'empresa i enfocada a la realització d'un projecte d'empresa. 

Al primer curs veurem l'àrea de recursos humans, l'àrea comercial (publicitat, màrqueting) i l'àrea de producció. Al 
mateix temps, aniràs dissenyant la teva empresa, és a dir, faràs el teu projecte d'empresa. A més, també aprendràs a 
fer contractes, nòmines, plans de màrqueting, currículum vitae, estudis de mercat i llegiràs uns llibres relacionats amb 
el món de l'empresa. 
 
Al segon curs ens centrarem en l'anàlisi econòmic i financer de les empreses (els comptes) i estudiarem les 
estratègies empresarials. Aprendràs comptabilitat, a seleccionar inversions, a trobar fonts de finançament per a les 
empreses (préstecs, crèdits..), a plantejar estratègies, etc. 

 

DEPARTAMENT: 
CLÀSSIQUES 

MATÈRIA: 
LLATÍ 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

 
Es tracta d’una optativa de modalitat, que tindrà continuïtat a segon de Batxillerat. És molt recomanable haver cursat 
Introducció al Llatí a 4rt d’ESO. Es segueix meticulosament el programa oficial, ja que hem de preparar els alumnes 
per tal que puguin superar amb èxit l’examen de selectivitat. 

El programa té dues vessants: una de llengua, que pretén un bon nivell, especialment morfosintàctic, per a poder 
acabar traduint, amb el suport del diccionari, textos llatins sense adaptar. Hi ha un programa de cultura que abasta 
història, religió i mitologia, literatura, vida quotidiana dels romans i l’empremta que deixaren a la Península Ibèrica i, 
més especialment, a Catalunya. 

Es procura fer un parell de sortides durant el curs, com ara a les Termes de Sant Boi, el Museu Arqueològic de 
Barcelona, a Bàrcino o a Tarragona preferentment. 

 

 

DEPARTAMENT: 
FÍSICA I QUÍMICA 

MATÈRIA: 
FÍSICA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

La física és una matèria fonamental per l'alumnat interessat en cursar estudis científics-tècnics, ja sigui de tipus 
universitari o de formació professional de grau superior. 

Al llarg de dos cursos de Batxillerat l'alumnat s'haurà de familiaritzar amb la naturalesa de l'activitat científica i 
tecnològica. Els continguts es reparteixen en els dos cursos de la següent manera: 

1r Curs: 
El moviment: mov rectilinis, circulars i  composició de moviments 
L'univers mecànic: estudi de les forces, lleis de la dinàmica 
L'energia: energies potencials, cinètiques, mecàniques, internes i estudis de calorimetria 
El corrent elèctric: corrent continu  i llei d'Ohm 
Les imatges: estudi de la llum i de l'òptica 
 
2n Curs: 
Les ones i el so: estudi del mov harmònic  simple, del so i dels fenòmens ondulatoris 
Els planetes i satèl·lits: llei de la gravitació universal, camp gravitatori 
El camp elèctric: forces elèctriques 
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Màquines electromagnètiques: magnetisme i inducció electromagnètica 
La nova visió de l'Univers: física quàntica i física nuclear 

 

DEPARTAMENT: 
TECNOLOGIA 

MATÈRIA: 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

A tecnologia industrial I, tractem els següents blocs de continguts: 

L'apartat del procés tecnològic i la producció industrial aborda de manera genèrica continguts específics propis 
vinculats al fet tecnològic i formula una reflexió sobre la naturalesa de la tecnologia, sobre els seus procediments i 
sobre les relacions entre ciència, tecnologia i societat. També tracta de manera general els condicionants que faciliten 
el disseny, la innovació i la millora de productes amb criteris de qualitat, de seguretat, econòmics i comercials. 

L'apartat materials s'organitza en dos nivells. En  el primer s'estableixen les propietats més importants dels materials, 
l'obtenció, la conformació, les aplicacions i la problemàtica ambiental de la producció, l'ús i el rebuig. En el segon 
nivell, es desenvolupen continguts relatius a les propietats derivades de l'estructura interna dels materials, que es 
determinen mitjançant la realització d'assaigs tècnics específics, i als procediments de reciclatge i normes d'ús i 
seguretat en la manipulació. 

En l'apartat de recursos energètics es desenvolupen coneixements per a l'obtenció, la generació i el transport de les 
principals fonts d'energia i els procediments de muntatge i experimentació d'instal·lacions. Es posa un èmfasi especial 
en el consum responsable d'energia i en les mesures d'estalvi i eficiència energètiques. 

L'apartat de màquines i sistemes se centra principalment a descriure les característiques de les màquines i sistemes, 
els elements constitutius, les unions i els mecanismes. També desenvolupa continguts i procediments de pneumàtica i 
circuits elèctrics. A tecnologia industrial II, es tracta específicament del funcionament i les aplicacions de les màquines 
tèrmiques i de les elèctriques. 

Finalment, en l'apartat de processos de fabricació es descriuen els processos i les tècniques de fabricació, es 
mostren les màquines i les eines adients per a cada procés i s'especifiquen els procediments emprats. S'incideix, 
també, en l'impacte mediambiental d'aquests procediments i en el tractament dels residus industrials. 

 

 

 

DEPARTAMENT: 
SOCIALS 

MATÈRIA: 
HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

 
En aquesta matèria es veuen els principals canvis polítics, socials i econòmics que han ocorregut en el món 
contemporani des de la Revolució Francesa fins a finals del segle XX. 

En aquest sentit, s’aprofundirà en el temari ja desenvolupat a quart d’ESO i que té com a principals blocs temàtics els 
següents: 
1.- Les arrels del món contemporani: L’Antic Règim, liberalisme i nacionalisme, La Revolució Industrial i el naixement 
del moviment obrer 
2.- Tensions i conflictes a la primera meitat del segle XX: La Primera Guerra Mundial, La Revolució Russa, L’economia 
en el període d’entreguerres, Democràcia i Feixismes i La Segona Guerra Mundial. 
3.- Un món bipolar: La Guerra Freda, La política de blocs, la descolonització i el Tercer Món. 
4.- El món actual: la Unió Europea, la geopolítica del món actual i la globalització. 
 
Pel que fa a la metodologia de l’assignatura, constarà bàsicament d’explicacions del professor i es treballarà també 
molt especialment el comentari de textos i fonts històriques, que l’alumne haurà de ser capaç de realitzar amb la 
informació donada a classe. 
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DEPARTAMENT: 
ANGLÈS 

MATÈRIA: 
LITERATURA UNIVERSAL 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

La matèria de Literatura Universal té com a finalitat llegir, analitzar, explicar i valorar de manera crítica textos de 
diferents gèneres literaris, els seus autors amb una diversitat de contexts històrics i socials. Pretén ser una matèria 
dinàmica, creativa i de debat amb la participació de l’alumnat.  
Es valorarà l’esforç per millorar la correcció en l’expressió en llengua anglesa, tant a nivell escrit com oral, tot i que no 
es puntuaran de manera sistemàtica els continguts purament lingüístics, sempre i quan les errades no impedeixin la 
comprensió. 

 

 

 

DEPARTAMENT: 
CIENCIES NATURALS 

MATÈRIA: 
BIOLOGIA I 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

Els objectius fonamentals són: conèixer i aplicar els conceptes de la biologia en el coneixement i interpretació de la 

natura i desenvolupar una capacitat per debatre i argumentar les idees en el camp biològic. Apreciar les aportacions 

de la biologia per resoldre problemes de la vida quotidiana. Aplicar les estratègies de la investigació científica. 

Comprendre els mecanismes moleculars i cel·lulars de l'herència. Descriure les característiques químiques i les 

propietats de les biomolècules bàsiques que configuren l'estructura cel·lular per interpretar la seva funció en processos 

biològics. Interpretar la cèl·lula com unitat estructural, funcional i genètica dels organismes. Identificar estructures 

cel·lulars en preparacions microscòpiques i microfotogràfiques. 

El temari de 1r de Batxillerat inclou 10 lliçons dedicades a: 
•Estudi de les proteïnes. Relació entre estructura i funció dels enzims. Pràctica per la determinació de la presencia de 

proteïnes amb el reactiu de Biuret. 

•Estructura dels àcids nucleics i dels processos de duplicació de l’ADN, transcripció i traducció. Ús d'animacions i 

simulacions i en l'estudi d'aquests processos. La universalitat del codi genètic. Reconèixer l’ADN com a portador dels 

caràcters hereditàries.. Aïllament del propi ADN 

•Caracterització de la teoria cel·lular. Explicació de l'origen endosimbiòtic de la cèl·lula eucariota. Funció dels orgànuls 

cel·lulars. Mètodes d'estudi de la cèl·lula. Identificació d'estructures cel·lulars en preparacions microscòpiques i 

microfotografies. 

•L'estructura i la funció de cèl·lules especialitzades: secretores, musculars, nervioses. Comunicació entre cèl·lules i 

missatgers químics. Descripció i anàlisi dels diversos sistemes de transport a través de la membrana cel·lular. 

•Els mecanismes del cicle cel·lular i la disfunció en les cèl·lules canceroses. Reconèixer les fases de la mitosi en 

microfotografies. Anàlisi del procés de diferenciació de les cèl·lules: expressió gènica en el desenvolupament 

embrionari totipotència i especialització. 

•Comparar el tipus de reproducció asexual i sexual. Estructura i funció dels gàmetes. La meiosi. Reconèixer les fases 

de la meiosi en esquemes i animacions. Localitzar la mitosi i la meiosi en els cicles biològics. Mecanismes de 

determinació del sexe. 

•Aplicació de les cèl·lules mare en biomedicina. Distinció entre cèl·lules mare embrionàries i adultes. Valoració crítica 

de les implicacions socials i ètiques del seu ús. 
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DEPARTAMENT: 
DIBUIX TÈCNIC 

MATÈRIA: 
DIBUIX TÈCNIC 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

 
La matèria de Dibuix tècnic és inclosa en tres modalitats de batxillerat, que són: Ciències de la Naturalesa i de la Salut, 
Tecnologia i Arts, però amb la tria oberta que ofereix aquest centre, la pots escollir des de qualsevol modalitat . 

Estudiar dibuix tècnic dins del batxillerat vol dir aprendre un llenguatge gràfic, internacional i rigorós. Començarem des 
de la base i de mica en mica aniràs adquirint els coneixements i les habilitats necessàries per fer servir amb correcció i 
eficàcia aquest nou llenguatge. 

Aquesta matèria és procedimental, és a dir, que després d'una explicació teòrica ja començaràs a traçar sobre el 
paper les diferents propostes relacionades amb el tema explicat. Malgrat que es treballi amb les eines i els estris 
tradicionals del dibuix, complementarem els nostres coneixements amb les noves tecnologies fent servir el programa 
informàtic AutoCAD, que és el de més difusió en el mercat i que s'ha anat adaptant als avenços tecnològics mitjançant 
la publicació de diferents versions. 

Es tracta, doncs, d'una assignatura imprescindible per tots aquells estudiants que vulguin cursar estudis universitaris 
relacionats amb les diferents enginyeries, també per als futurs arquitectes i per als qui vulguin fer cicles formatius de 
qualsevol tipus de disseny. Però també per tots aquells que tinguin interès en desenvolupar capacitats creatives i 
adquirir habilitats per a la seva formació global. 

 

DEPARTAMENT: 
LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

MATÈRIA: 
LITERATURA 
CASTELLANA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

La literatura castellana tiene como finalidad ampliar la formación literaria y humanística del alumnado, adquirida 
durante las etapas educativas anteriores y en las materias comunes de lengua y literatura del bachillerato. El objecto 
de estudio de la materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras o de fragmentos representativos. 
Mediante la literatura se pretende que el alumnado profundice en su visión del mundo y la amplie. Los Objetivos de 
esta materia son: 
 

 Relacionar  obras, autores y movimientos literarios con el contexto cultural y socio-histórico. 

 Analizar las analogías y diferencias  entre dos escritores o entre dos textos de movimientos literarios 
diferentes. 

 Distinguir en los textos la presencia de tópicos literarios, relacionándolos  con formulaciones anteriores y 
precisando las diferencias. 

 Confeccionar cuadros cronológicos y esquemas relacionados con la producción literaria estudiada. 

 Identificar textos de diferentes movimientos literarios y autores, por medio de sus rasgos característicos. 

 Comentar un texto, explicando el tema, la estructura y los recursos estilísticos,. 
 

 

DEPARTAMENT: 
SOCIALS 

MATÈRIA: 
ECONOMIA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
MODALITAT 

DESCRIPCIÓ 

  
La matèria d’Economia s'imparteix al primer curs de batxillerat i va referida al estudi de l’economia des de diferents 
enfocaments: microeconomia (famílies i empreses), macroeconomia (estudi de les grans variables: PIB, inflació, 
atur...), economia internacional i finalment analitzarem l’economia espanyola i catalana. 

Coneixent els aspectes més importants que ens envolten, aquesta matèria t'ajudarà a entendre quins són els fets 
econòmics que ens afecten dia a dia. A més, en un context de crisi com el que vivim, ens servirà per poder entendre i 
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argumentar la situació econòmica actual. 

La matèria té un plantejament molt pràctic, analitzarem notícies de premsa, veurem documentals, farem anàlisi amb el 
programa excel, llegiràs una lectura, farem una simulació de borsa, etc. 

 

 

DEPARTAMENT: 
LLENGÜES 
ESTRANGERES 

MATÈRIA: 
FRANCÈS 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
OPTATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es tracta d’una optativa que pot cursar tot l’alumnat que hagi fet francès anteriorment a l’ESO. Si l’alumne/a no ha 
cursat aquesta matèria en el nostre centre es realitzarà una prova de nivell per tal de saber si el seu nivell és, menys o 
menys, l’equivalent a un A2 per poder matricular-se.  
 
Penses que per què seria bo continuar estudiant francès? Aquí tens 6 bones raons: 
 
1-Perquè el coneixement d´una segona llengua estrangera és un avantatge professional molt valorat que obre noves 
portes laborals. N’oblideu mai que saber francès o qualsevol altra segona llengua estrangera sempre serà un plus! 
2-Perquè som veïns i les nostres llengües són cosines: el francès és probablement la llengua estrangera europea més 
fàcil d´aprendre per a aquells que parlen el català i el castellà. 
3-Perquè són molts els intercanvis comercials entre França i Catalunya i perquè més de la meitat d´empreses 
franceses instal·lades a Espanya, unes set-centes, es troben a Catalunya i necessiten col·laboradors francòfons. 
4-Perquè la llengua francesa dóna accés a 200 milions de francòfons d´arreu del món: del Magrib al Quebec, de 
l´Àfrica Subsahariana a Bèlgica o a Suïssa, de París a Brussel·les o a Montreal. Aprendre francès us permetrà visitar 
aquest països, conèixer de veritat els seus habitants i fins i tot anar-hi a estudiar! Heu sentit parlar mai de les beques 
Erasmus? 
5-Perquè el francès és la llengua oficial de les Institucions Europees i llengua de treball i llengua oficial a la ONU, la 
Unesco, l’OTAN i Creu Roja Internacional. 
6-Perquè entendre i parlar francès us permet l´accés a la riquesa i a la diversitat de les cultures dels països 
francòfons, a altres visions del món que us sorprendran i que us enriquiran. 
 
Cursant aquesta matèria tindreu la possibilitat de presentar-vos a l’examen del DELF scolaire (Diplôme d’Études en 
Langue Française), un diploma de francès amb validesa a tot el món que acreditarà de manera oficial el vostre nivell 
en aquesta llengua estrangera. 
 
Material didàctic: Treballarem la comprensió oral, la comprensió escrita i l’expressió escrita amb recursos pedagògics 
disponibles a Internet (documents autèntics, activitats interactives, etc.). Reforçarem moltíssim l’expressió oral en ser 
un grup d’alumnat més reduït i fer quatre hores de classe setmanals! També ens prepararem per l’examen del DELF i 
farem activitats lúdiques (cançons, jocs, diàlegs teatralitzats, etc.), mirarem pel·lícules i sèries en francès i llegirem 
llibres en aquesta llengua que el departament us deixarà en préstec.  
 
Sortides/Viatges 
Estada de 2 dies a França. 
Acollida pedagògica durant un matí d’un grup d’estudiants francòfons al nostre institut. 
Aquesta optativa es proposa per a qualsevol alumne/a que tingui ganes de continuar aprenent una segona llengua 
estrangera i es pot realitzar des de qualsevol dels itineraris proposats a Batxillerat. 
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DEPARTAMENT: 
LLENGÜES 
ESTRANGERES 

MATÈRIA: 
ALEMANY 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
OPTATIVA 

DESCRIPCIÓ 

S’ofereix alemany a 1r de batxillerat reforçant així l’aposta del nostre centre per les llengües estrangeres. L’objectiu de 
l’alemany a batxillerat és consolidar un nivell A2 i iniciar el B1, ampliant així coneixements en una cultura i una llengua 
molt sol·licitada avui en dia en el món laboral. En aquest curs hi ha la possibilitat de presentar-se a l’examen oficial del 
Goethe Institut “Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2” del nivell A2 del Marc comú europeu de referència per les 
llengües. 
 

 

DEPARTAMENT: 
MÚSICA 

MATÈRIA: 
HISTÒRIA MÚSICA I DANSA 

TIPUS D'AGRUPACIÓ 
OPTATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Continguts 

Aquesta matèria fa un repàs de les manifestacions musicals que s'han donat al llarg de la història, des de l'antiguitat 
fins als nostres dies passant per totes les etapes (Grècia i Roma, Edat Mitjana, Renaixement, Barroc, Classicisme i 
Contemporània), tot remarcant-ne els aspectes estètics que permeten la identificació dels estils i la relació d'aquests 
amb les societats que els produïren. 

Tant la música com la dansa són expressions artístiques inherents a l'ésser humà. Com a llenguatges i modes de 
comunicació no verbals estan molt presents en la vida de les persones i, igual que altres llenguatges artístics, 
serveixen com a mitjà d’expressió d’idees, pensaments i emocions. 

L’assignatura d’Història de la Música i de la Dansa, tenint en compte el major grau de maduresa de l’alumnat, permet 
avançar en els processos cognitius per a conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament el fet musical. 

Metodologia 

Procurem presentar els continguts d’una manera entenedora i atractiva, a partir de diferents activitats que ajudin a 
assimilar-los: 

 Audicions comentades gràcies a les quals l’alumnat entrena l’oïda, a més de despertar-li l’interès i el gust per 
la música d’altres èpoques.  

 Lectures i comentaris de text relacionats amb la matèria (Crónicas Médicas de la Música Clásica, Así como 
suena, etc).  

 Pràctica musical (flauta, percussió corporal i instrumental, cant, dansa, etc), la qual cosa permet a l’alumnat 
viure el fet artístic en primera persona i en grup.  

 Activitats de recerca i ampliació pensades perquè l’alumnat, utilitzant diverses fonts d’informació (Internet, 
bibliografia...), adquireixi nous coneixements. 

 Visionament de pel·lícules (o vídeos d’actuacions o altres) relacionades amb el fet musical (Esto es ritmo, 
Shine, Farinelli, Amadeus, Amor immortal, etc) 

 Participació en algun taller o sortida (Museu de la Música, algun concert, etc) 

Recursos 

No treballem amb llibre sinó amb apunts que l’alumnat va registrant a partir del material que s’ofereix a classe a través 
de explicacions i presentacions, Classroom, fotocòpies i altres. 

A qui va dirigida 

Aquesta optativa es proposa per a qualsevol alumne/a amb interès i curiositat per descobrir l’evolució de la música 
culta (també anomenada clàssica) i de la dansa, amb ganes d’interpretar música en grup. 

No es requereixen coneixements previs, a part dels adquirits durant la primària i la secundària. 

 


