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1. Justificació i implementació 
 

El Pla d'Excel·lència per al Batxillerat (PEB) neix el curs 2014-2015 amb un doble 
objectiu: d’una banda, oferir un nou element de millora i motivació a l’alumnat de 
batxillerat que mostra un bon rendiment acadèmic, bons hàbits de treball i inquietud 
intel·lectual, i d’altra banda, fomentar el reconeixement dels valors de l’esforç i 
l’excel·lència. 

 

2. En què consisteix el PEB? 
 

Aquest pla comprèn diverses propostes dissenyades pels diferents departaments 
educatius, acompanyades d’unes pautes d’elaboració i presentació. El nombre 
d'activitats i la data de lliurament les estableix cada departament. 
L’alumnat tria voluntàriament les matèries en les que vol participar i optar d’aquesta 
manera a una millora de la seva qualificació acadèmica. 

 

3. Requisits 
 

Les condicions per acollir-se al PEB són: 
 

Aprovar totes les matèries del primer trimestre de cada curs de batxillerat amb una 

nota mitjana mínima de notable. La nota mínima de les matèries per les quals es 

demana participar ha de ser de 8. 

Cal tenir en compte que l'incompliment d'alguna de les condicions anteriors a finals del 
segon trimestre suposarà la rescissió de la participació en el PEB. 

 

4. Inscripció 
 

L'alumnat interessat en participar en el PEB que compleixi els requisits descrits 
anteriorment haurà de lliurar complimentat el full de sol·licitud corresponent, prèvia 
demanda al seu tutor o tutora. Es recomana que l'alumnat revisi amb atenció les 
activitats a realitzar de les diferents matèries abans de fer la sol·licitud. Naturalment es 
poden adreçar al professorat de la matèria en qüestió per qualsevol dubte o aclariment. 
D'altra banda, és important que la demanda que es faci sigui realista. 

 
Les diferents demandes seran revisades i aprovades, si s'escau, per Coordinació de 
Batxillerat. 

 
Tot l'alumnat que participi en el PEB tindrà un Pla Individualitzat, que serà revisat en 
les diferents reunions d'equip docent i sessions d'avaluació. 

 

5. Avaluació 
 

L'alumnat que obtingui una valoració positiva de les activitats que formen part del PEB 

obtindrà una millora de la nota final de la matèria corresponent fins a un màxim d'un 

punt que s'aplicarà de la forma següent: 
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Si la valoració positiva de les activitats que formen el PEB de la matèria, s'avalua per 

part del professor/a responsable amb una nota compresa entre el 6 i el 8, la nota final 

de la matèria s'incrementarà en 0.5 punts. 

Si la valoració positiva de les activitats que formen el PEB de la matèria, s'avalua per 
part del professor/a responsable amb una nota igual o superior a 8, la nota final de la 
matèria s'incrementarà en 1 punt. 

 

6. Relació d'activitats dels diferents Departaments 
 

A continuació apareixen detallades les diferents propostes d'activitats, agrupades per 
departaments educatius. 



 

 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 

 

PLA EXCEL·LÈNCIA 
BATXILLERAT 

 
 

PEBAT 

 

 VERSIÓ 1 

ARXIU Pla_Excel·lència_Batx_Ins_CanVilumara_v0.0.doc 

PÀGINA 1 de 25 

  

 

 

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 

 
MATEMÀTIQUES 
 
1r BATXILLERAT CIENTÍFIC - TECNOLÒGIC  

 

 L’alumne ha de participar a les proves Cangur i assistir a les classes de preparació. 
 

 L’alumne/a ha de llegir com a mínim un llibre dels proposats i omplir correctament la fitxa 
de lectura. 
 

- El contador de arena. 
- La incógnita de Newton. 

- Los crímenes de Oxford. 
- El diablo de los números. 
- Planilandia. 

 

 L’alumne ha de veure com a mínim un dels vídeos proposats i omplir correctament la 
seva fitxa: 

 

- Historias de pi. 
- Mujeres matemáticas. 
- Matemáticas en la revolución francesa. 

- Euler, una superestrella. 
- Pitágoras, mucho más que un teorema. 
- Las cifras, un viajero en el tiempo. 
 

 L’alumne ha de realitzar com a mínim una activitat de cadascun dels apartats de 
Resolució de problemes, que hi ha al començament del llibre de text (8 problemes):  

 

- Anàlisis d’algunes estratègies 
o Fer un esquema, dibuix o diagrames. Fer servir un diagrama d’arbre 
o Temptejar. 
o Triar la incògnita adequada. 
o Considerar casos particulars. Experimentar 
o Canviar el punt de vista. 

- El procés deductiu 

- Mètode de reducció a l’absurd 
- El mètode d’inducció completa 
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MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 
 

1r BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS  

 

 L’alumne ha de participar a les proves Cangur i assistir a les classes de preparació. 
 

 L’alumne/a ha de llegir com a mínim un llibre dels proposats i omplir correctament la fitxa 
de lectura. 
 

- El contador de arena. 
- La incógnita de Newton. 

- Los crímenes de Oxford. 
- El diablo de los números. 
- Planilandia. 

 

 L’alumne ha de veure com a mínim un dels vídeos proposats i omplir correctament la 
seva fitxa: 

 

- Historias de pi. 
- Mujeres matemáticas. 
- Las matemáticas en la revolución francesa. 

- Euler, una superestrella. 
- Pitágoras, mucho más que un teorema. 

- Las cifras, un viajero en el tiempo. 
 

 L’alumne ha de realitzar com a mínim una activitat de cadascun dels apartats de 
Resolució de problemes, que hi ha al començament del llibre de text (6 problemes):  

 

- Anàlisis d’algunes estratègies 
o Diagrames de Venn: 3 
o Diagrames en arbre: 4 
o Temptejar: 5, 6, 7 
o Triar la incògnita adequada: 8, 9, 10, 11 
o Considerar casos particulars. Experimentar: 12, 13 
o Canviar el punt de vista: 14, 15, 16 

  



 

 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 

 

PLA EXCEL·LÈNCIA 
BATXILLERAT 

 
 

PEBAT 

 

 VERSIÓ 1 

ARXIU Pla_Excel·lència_Batx_Ins_CanVilumara_v0.0.doc 

PÀGINA 1 de 25 

  

 

 
MATEMÀTIQUES  
 
2N BATXILLERAT CIENTÍFIC - TECNOLÒGIC  

 

 L’alumne ha de participar a les proves Cangur i assistir a les classes de preparació. 
 

 L’alumne ha de veure com a mínim un dels vídeos proposats i omplir correctament la 
seva fitxa: 

 
- La búsqueda de un sueño. Orden en el caos. 

- Fermat: el margen más famoso de la historia. 
- Gauss, de lo real a lo imaginario. 
- Sobre hombros de gigantes (Newton-Leibnitz). 
 
 

 L’alumne ha de realitzar com a mínim una activitat de cadascun dels apartats de 
Resolució de problemes, al començament del llibre de text (9 problemes):  

 
- Anàlisis d’algunes estratègies 

o Tempteja, analitza sistemàticament tots els casos 
o Fer un esquema, dibuix o diagrama 
o Fer servir un diagrama d’arbre 
o Tria una bona notació i encerta amb l’assignació d’incògnites 
o Problemes diofàntics 

- El procés deductiu 

- Mètode de reducció a l’absurd 
- El mètode d’inducció completa 
- Principi del colomar 
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MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS 
 
2N BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS  

 

 L’alumne ha de participar a les proves Cangur i assistir a les classes de preparació. 
 

 L’alumne ha de veure com a mínim un dels vídeos proposats i omplir correctament la 
seva fitxa: 

 

- La búsqueda de un sueño. Orden en el caos. 
- Fermat: el margen más famoso de la historia. 

- Gauss, de lo real a lo imaginario. 
- Sobre hombros de gigantes (Newton-Leibnitz). 
 
 

 L’alumne ha de realitzar com a mínim una activitat de cadascun dels apartats de 
Resolució de problemes, al començament del llibre de text (6 problemes):  

 

- Anàlisis d’algunes estratègies 
o Tempteja, analitza sistemàticament tots els casos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
o Fer un esquema, dibuix o diagrama: 8, 9, 10, 11 
o Fer servir un diagrama d’arbre: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
o Tria una bona notació i encerta amb l’assignació d’incògnites: 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27 
o Problemes diofàntics: 28, 29, 30, 31, 32, 33 

- Principi del colomar: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (pàgina 23) 
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FILOSOFIA I CIUTADANIA 1r BATX 

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2n BATX 

Dels autors de les PAU proposats se n’han de triar 2 i llegir els textos seleccionats. Cal 
fer-ne un resum comprensiu amb redactat propi, que ocupi entre 15 i 20 pàgines, a 

doble espai, per autor. 
 

o Plató: La República: Llibre II: 368c-376c, Llibre IV: 427c-445e, Llibre VII: 
514a-520a, 532b-535a 

 
o Descartes: Meditacions Metafísiques, Parts I, II, V i VI 

 
o Locke, Assaig sobre l'enteniment humà (Llibre I, capítol II, seccions 1-5; 

Llibre II, capítol VIII, seccions 1-26; Llibre IV, capítol II, secció 14; Llibre IV, 
capítol IV, seccions 1-12), i Segon tractat sobre el govern civil (Capítols I, II, 
III, VIII, i les seccions 211-229 del capítol XIX) 

 
o Mill: Secció IV de Sobre la Llibertat , i seccions II i IV de L’utilitarisme. 

 
o Nietzsche: Genealogia de la Moral (1era part) i Sobre veritat i mentida en 

sentit extramoral. 
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DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS 

 
HISTÒRIA DE 2n DE BATXILLERAT 

La campanya de la “Batalla de l’Ou”. 
 

o Aquesta proposta didàctica es compon d’un conjunt d’activitats en què 
s’utilitzen les fonts primàries (documentació d’arxiu) i les fonts secundàries 
com a instruments bàsics per a l’obtenció d’informació i l’aproximació a 
l’objectiu marcat en aquesta recerca: estudiar els problemes d’accés als 
aliments que tenia la població civil del bàndol republicà a partir d’una de les 
mesures que es va adoptar per fer-hi front: la campanya de la “Batalla de 
l’Ou”. 
El treball, doncs, consisteix que l’alumne vagi completant les diverses 
activitats que se li plantegen al llarg de tot el dossier, les quals pretenen 
guiar-lo en l’assoliment de nous coneixements sobre el tema que es tracta. 
Al final, l’alumne haurà de ser capaç de sintetitzar tot allò que ha anat 
descobrint i aprenent i plasmar-ho en un text d’elaboració pròpia. 
Activitat totalment pautada. 
Elaborat per l’Arxiu Nacional de Catalunya 

 

Els Obrers d’octubre 

 
o Es proposen unes activitats basades en l’anàlisi de fonts documentals, amb 

la finalitat d’aprofundir en el coneixement de les reivindicacions obreres i 
com van poder influir en el desenvolupament dels Fets d’octubre de 1934. 
Activitat totalment pautada. 

Proposta didàctica realitzada pel Departament d’Ensenyament en 
col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i forma part de les que es 
presenten en el web El General Batet i els Fets d’Octubre 

 

Rabassaires del 34 

 
o Recerca guiada a través de fonts primàries per tal de comprendre el 

conflicte originat per la llei de contractes de conreu. L'objectiu és identificar 
clarament el rol dels rabassaires en el context dels fets d’octubre. 
Activitat totalment pautada. 

Proposta didàctica realitzada pel Departament d’Ensenyament en 
col·laboració amb l’Arxiu Nacional de Catalunya i forma part de les que es 
presenten en el web El General Batet i els Fets d’Octubre 

 

El 19 de juliol vist per partits i sindicats. 
 

o Les activitats proposades permeten aprofundir en l'anàlisi dels fets del 19 
de juliol a Barcelona, a través de la perspectiva que ofereixen 12 testimonis, 
membres de sindicats i partits polítics, en les entrevistes presentades en 
l'audiovisual “El 19 de juliol de 1936. Testimonis.” 
Activitat totalment pautada. 
Elaborat per l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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HISTÒRIA DE L’ART 2n BATXILLERAT 

Protegim el nostre patrimoni? L'exemple de Sant Climent de Taüll 
 

o L'anàlisi del document de sol·licitud de reconeixement de l'església de Sant 
Climent de Taüll com a patrimoni artístic permet incidir en les polítiques de 
protecció del patrimoni català iniciades durant la Segona República 
espanyola. 
Activitat totalment pautada. 
Elaborat per l’Arxiu Nacional de Catalunya 

 

Visitar dues exposicions actuals d’Art a Barcelona 
 

o Proposta d’activitat que consisteix a fer un petit treball d’uns 10 fulls (5 de 
cadascuna de les exposicions) amb la biografia de l’artista en qüestió, el 
moviment al qual pertany, una descripció detallada l’exposició i el comentari 
d’una obra d’art seguint les pautes de selectivitat. 
Les exposicions hauran ser d’algun d’aquests museus o fundacions: Caixa 
Fòrum, MNAC, MACBA, Fundació Miró, Fundació Tàpies, Museu Picasso o 
Pedrera. L’alumnat pot fer alguna altra proposta amb el vistiplau del 
professorat del departament. 

 

GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT 

La immigració estrangera i internacional al teu municipi. 

 
o Aproximació a través de les dades del Padró Municipal (INE / IDESCAT) 

que permetin avaluar els moviments migratoris i les característiques dels 
immigrants que han arribat a la vostra població. 
Programa Argo 

 
 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 

De la ciutat medieval a la moderna. Els Eixamples 

 
o Proposta d'activitats que tenen per objectiu guiar una recerca a través de 

fonts documentals per tal de donar resposta a unes preguntes inicials 
relacionades amb els eixamples de les ciutats. 
Activitat totalment pautada. 

Elaborat per l’Arxiu Nacional de Catalunya 
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SEMINARI DE CIÈNCIES NATURALS 

El Seminari de Ciències Naturals de l’INS Can Vilumara presenta el següent treball per 
assolir l’excel·lència del Batxillerat. 
El treball consistirà en: 
l’elaboració d’un Bloc, amb diferents recursos gratuïts disponibles a la xarxa (Blogger, 
Wordpress,...), en el que l’alumne realitzarà una recopilació de diferents recursos TIC 
relacionats amb algun dels temes de la matèria. Amb el propòsit que es vagi 
actualitzant. 
una realització d’una presentació (Power Point, Prezi,...) on l’alumne exposi el treball 
realitzat. 
un pòster de caire científic. 

 
Tot això respecte els possibles temes a escollir dels proposats pel departament de 
Ciències Naturals en el que es realitza el treball per assolir l’excel·lència. Cada matèria 
prioritzarà els aspectes que cregui més adients. 

 
Entre els objectius que es volen assolir amb aquest treball podem destacar: 
Augmentar el coneixement de l’alumne en els diferents recursos TIC existents. 
Posar a l’abast de la resta de la comunitat educativa del centre els recursos recopilats. 
Per això, una vegada finalitzat el treball es ficarà un enllaç directe al bloc en la web del 
Centre per tal que tant el professorat com l’alumnat puguin utilitzar la recopilació de 
recursos del treball i, en el cas del pòster, s’intentarà promoure la seva ubicació en 
algun espai comú del Centre, 
Aprendre a analitzar i a triar críticament la informació trobada a la web. 

 
A la xarxa podem trobar una gran varietat de recursos que ens ajuden a millorar la 
nostra tasca docent, especialment en la comprensió de certs processos biològics, 
físics, químics i geològics que necessiten que l’alumnat es faci una representació de 
com succeeixen aquests processos en l’espai i el temps (replicació i expressió de 
l’ADN, la dinàmica tectònica, els moviments atmosfèrics, la divisió cel·lular, 
contaminació atmosfèrica, etc). La utilització d’animacions, vídeos, imatges o 
simulacions pot afavorir el procés de comprensió i assimilació d’aquests processos, ja 
que permeten que l’alumnat pugui contrastar la idoneïtat de les seves representacions. 

 
Els recursos es tindran que seleccionar de les diferents pàgines existents (amb la 
possibilitat de presentar-los en diferents idiomes) i deuran aportar una informació fiable. 
Es separaran en diferents categories i temes. Dites categories seran creades per la 
persona que realitzi el treball, en funció dels recursos que trobi i seleccioni, encara que 
en cada matèria es farà èmfasi en aquells recursos o continguts que s’ajusten millor a 
les característiques del tema seleccionat, atenent a les indicacions del departament. 
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Relació de temes proposats per a cada matèria. 
 
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI (1r BATXILLERAT) 

o Es confeccionarà una revista de divulgació científica en format digital amb 
recopilació de noticies d’actualitat relacionades amb els continguts de la 
matèria (CMC news). 

 

 

BIOLOGIA (1r BATXILLERAT) 

 

Els possibles temes per realitzar el Pla d’excel·lència són els següents: 

 
o Historia de la Biologia. Recopilació dels principals descobriments en relació 

a la Biologia. Presentació d’un bloc/web amb el treball i recursos recopilats i 
un pòster amb un cronograma. 

o La divisió cel·lular.. Explicació de la Mitosi i Meiosi amb una recopilació de 
recursos web presentats en un bloc/web i presentació en classe del treball 
realitzat 

o La replicació de l’ADN. Explicació del procés i una recopilació de recursos 
web presentats en un bloc/web. Presentació en classe del treball realitzat. 

o La síntesis de proteïnes. Explicació dels processos i una recopilació de 
recursos web presentats en un bloc/web. Presentació en classe del treball 
realitzat. 

o Projecte Genoma Humà. Investigació sobre la situació actual del Projecte 
genoma Humà, implicacions i aplicacions dels descobriments. Presentació 
en forma de bloc/web i pòster de caire científic. 

o La clonació. Investigació sobre el procés de clonació, les aplicacions i 
implicacions ètiques. Presentació en forma de bloc/web i pòster de caire 
científic. 

o La Teràpia Gènica. Investigació sobre la situació actual, aplicacions i 
implicacions. Presentació en forma de bloc/web i pòster de caire científic. 

o Els transgènics. Investigació sobre la situació actual, aplicacions, 
avantatges/inconvenients i implicacions ètiques. Presentació en forma de 
bloc/web i pòster de caire científic. 

 
CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT (1R BATXILLERAT) 

 

Es prioritzarà l’elaboració d’una presentació i un pòster de caire científic i els temes 
a treballar són: 

 
o Volcans. Tipus de volcans, d’activitat volcànica, localització amb Google 

Earth, historial d’erupcions. 
o Mines de la Península Ibèrica. Tipus de minerals extrets, gangues, menes, 

tipus d’extraccions, utilitats dels minerals. 
o Geologia de la Península Ibèrica. Formació de la Península, datació dels 

orògens, caracterització de les estructures geològiques més remarcables. 
o Geomorfologia externa a la Península Ibèrica. Recopilatori de les 

formacions geològiques externes més rellevants de la Península, procés de 
formació de cada formació geològica externa. 



 

 

 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 
Institut Can Vilumara 

 

PLA EXCEL·LÈNCIA 
BATXILLERAT 

 
 

PEBAT 

 

 VERSIÓ 1 

ARXIU Pla_Excel·lència_Batx_Ins_CanVilumara_v0.0.doc 

PÀGINA 1 de 25 

  

 

 

o Història geològica de la Terra i dels seus éssers vius. Caracterització de 
cada era geològica respecte a l’ambient i els éssers vius. Registre fòssil. 

 

BIOLOGIA (2n BATXILLERAT) 

 

Es demanarà principalment la presentació d’un bloc actualitzat amb material 
audiovisual. La confecció del pòster també serà obligatòria. La de la presentació, 
opcional. Els temes a treballar seran: 

 

o Vies metabòliques: catabolisme 
o Biomolècules i biotecnologies 

o Microorganismes 

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT (2n BATX) 

 

Es farà èmfasi en els riscos, impactes i mesures dels diferents processos naturals. 
Respecte l’elaboració del treball, es prioritzarà una presentació i un pòster de caire 
científic. Els temes a treballar són: 

 
o Risc volcànic. Recopilació de les darreres erupcions volcàniques i dels 

riscos generats, explicant les mesures preses. 
o Risc sísmic. Recopilació dels darrers terratrèmols i dels riscos generats, 

explicant les mesures preses. Els tsunamis. 
o Riscos atmosfèrics. Recopilació dels darrers fenòmens i dels riscos 

generats, explicant les mesures preses. 
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DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANES 

 

PROPUESTAS BACHILLERATO 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Lectura completa del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
El alumno presentará las siguientes actividades (El trabajo debe presentarse a 
ordenador y tener un mínimo de 15 hojas) 

 Estudio sobre Cervantes y su época. 

 Modelos caballerescos de Don Quijote. 

 Don Quijote y Barcelona. 

 Idealismo y realismo en El Quijote. 

 Evolución de los personajes principales. 

 El personaje de Dulcinea como concepto. 

 
Al finalizar el trabajo el alumno deberá realizar una exposición oral de unos 15 minutos 
delante de un tribunal formado por profesores del departamento. 

 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OBRA POÉTICA DE ANTONIO MACHADO 

 Lectura de las poesías completas de Antonio Machado. 

 El alumno presentará las siguientes actividades (El trabajo debe presentarse a 

ordenador y tener un mínimo de 15 hojas) 

 Antonio Machado y su época. 

 Machado entre Modernismo y 98. 

 Temas. 

 Utilización del paisaje. 

 Comentario de las siguientes poesías: “Fue una clara tarde triste y soñolienta” 

poema VI de Soledades, La noria “La tarde caía/triste y polvorienta” poema 

XLVI de Soledades, “Es una tarde cenicienta y mustia” Poema LXXVII de 

Soledades, Retrato “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla” poema 

XCVII de Campos de Castilla, A un olmo seco “Al olmo viejo, hendido por el 

rayo” poema CXV de Campos de Castilla. 

Al finalizar el trabajo el alumno deberá realizar una exposición oral de unos 15 
minutos delante de un tribunal formado por profesores del departamento. 

 
 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA REGENTA 
Lectura completa del libro La Regenta de Leopoldo Alas (Clarín) 

El alumno presentará las siguientes actividades (El trabajo debe presentarse a 
ordenador y tener un mínimo de 15 hojas) 

 La sociedad en La Regenta. 

 Análisis de los personajes principales. 

 El tema del adulterio en la novela europea. 

 El Realismo y el Naturalismo en la obra. 
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 La simbología en la obra. 

 La ciudad de Vetusta como personaje coral. 

 
Al finalizar el trabajo el alumno deberá realizar una exposición oral de unos 15 minutos 
delante de un tribunal formado por profesores del departamento. 

 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OBRA TEATRAL DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
Lectura completa de las obras teatrales Bodas de sangre, Yerma y La casa de 
Bernarda Alba. 

El alumno presentará las siguientes actividades (El trabajo debe presentarse a 
ordenador y tener un mínimo de 15 hojas) 

 Símbolos y mitos en la obra de Lorca. 

 Temas recurrentes en la obra de Lorca. 

 El papel de la mujer en las tres obras. 

 Lo local y lo universal en la obra teatral de Lorca. 

 Diferencias y semejanzas entre las tres obras. 

 Estudio de los personajes principales. 
 

Al finalizar el trabajo el alumno deberá realizar una exposición oral de unos 15 minutos 
delante de un tribunal formado por profesores del departamento. 

 
 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS) 

 

Per aquell alumnat que opti a l’excel·lència el departament ha pensat en aquestes 
opcions: 

 
Anàlisi i comentari d’una obra literària d’entre les que es proposen, 
ampliant el context històric i social. Exposició oral i escrita. 

 

o “A Tale of Two Cities” Charles Dickens 

o “Mansfield Park” Jane Austen 
o “Washington Square” Henry James 
o “Vanity Fair” William M. Thackeray 
o “Brave New World”  Aldous Huxley 
o “Short Stories” Oscar Wilde 

Visionat d’una pel·lícula en V:O. d’entre les que es proposen , amb crítica 
i anàlisi de la mateixa. Exposició oral i escrita. 

 

o Out of Africa 

o A cat on a hot tin roof 
o The colour purple 
o Fried green tomatoes 
o East is East 

o Peter's friends 
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o Angela's Ashes 
o Secrets and lies 
o Death Comes to Pemberley 
o The apartment 
o The Dead Poets’ Society 

o Blade Runner 

Triar un aspecte cultural dels països angloparlants i fer un treball fent ús 
de les noves tecnologies. 

 

o Commonwealth Games 

o Pop and rock music in English 
o Musical theatre 
o Students’ suggestions 
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

 
 
  

Els alumnes que reuneixin els requisits per a poder optar a l’excel·lència a la matèria 
d’Educació Física a Batxillerat poden triar un dels esports practicats al llarg de la ESO o el 1r 
de Batxillerat per portar a terme un treball teòric pràctic.  
 
- Elaborar 5 sessions progressives de l’esport triat i portar a terme una, amb els companys, a 
classe pràctica. 
  
Aquests alumnes han d’haver complert amb els requisits específics de la matèria entre els 
quals està la obligatorietat de la dutxa. 

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

 Proposta de treball: Anàlisi d´una obra literària a partir del tractament dels diversos 
registres lingüístics que hi apareixen, així com de l’ús que se’n fa dels dialectes. 
 

 Metodologia: Lectura d´algun manual de dialectologia i buidatge de la informació més 
rellevant relacionada amb la variant o variants dialectològiques que apareixen a l’obra 
literària que és motiu d´anàlisi. 

 
o Estudi sobre la variants o variants dialectològiques que apareixen al llibre 

analitzat. 
o Estudi sobre l´ús que se´n fa dels registres. 

 
LITERATURA UNIVERSAL. 

 
TÍTOL:  HEROÏNES DE FICCIÓ 

 

TEMA:  anàlisi de protagonistes femenines, representatives i peculiars, de diverses novel.les de 

la literatura occidental del S.XIX. Personatges que pels seus caràcters i ubicació a la ficció han 

estat objecte de nombrosos estudis. 

Els personatges femenins escollits són els següents: 
 

 Emma Bovary ( Madame Bovary,  Gustave Flauvert) 

 Anna Karènina ( Anna Karènina, Lev Tolstoi) 

 Duquessa Sanseverina (La Cartoixa de Parma, Stendhal) 

 Ana Ozores ( La Regenta, Leopoldo Alas Clarín) 

 Tristana ( Tristana, Benito Pérez Galdós) 

 Pilar Prim ( Pilar Prim, Narcís Oller) 

 Comtessa Olenska ( L’ edat de la innocència, Edith Wharton) 

 Jane Eyre ( Jane Eyre, Charlotte Brontë) 

 Dorothea BrooKe ( Middlemarch, George Eliot) 

 Eugènia Grandet (Eugènia Grandet, Honoré de Balzac)  
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Després de descriure aquestes protagonistes de ficció, es tractaria d’establir paral.lelismes i 

relacions entre elles. Així mateix, caldrà investigar si el final de les heroïnes condueix cap a la 

desil.lusió-fracàs-sofriment, o bé cap  a la desitjada llibertat-felicitat. 

 
 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA-DIBUIX TÈCNIC. 

 
 Propostes  de treball:  
 

 Estudi sobre la Proporció Àuria i la seva aplicació en el camp arquitectònic. 
Desenvolupament cronològic al llarg de la història. 

 Anàlisi de l'obra d'Antoni Gaudí i la presència de les formes orgàniques en les seves 
construccions, prenent la Natura com a referent. 

 Disseny de la planta d'un habitatge de 90 metres quadrats usant el programa AutoCad o 
equivalent. 

 
L’alumne/a haurà d'escollir dues de les anteriors propostes. 

 
 

 
 

SEMINARI FÍSICA I QUÍMICA 

 

 1R BATXILLERAT DE FÍSICA 

Mirar programes  de Quequicom i triar posssibles experiments per explicar o fer-los a clase. És 

valorarà el tipus d’experiment i la seva dificultat. 

 1r BATXILLERAT DE QUÍMICA:  Mirar programes  de Quequicom i triar posssibles experiments 

per explicar o fer-los a clase. És valorarà el tipus d’experiment i la seva dificultat. 

 2n BATXILLERAT DE FÍSICA: Fer resum i un article per a una revista científica de la part física 

de uns dels llibres:  

Quantic love de Sonia Ferrnández Vidal o Desayuno con partículas : La ciencia como 
nunca se ha contado . Autotes: Sonia Fernández i Francesc Miralles. 

 2n BATXILLERAT DE QUÍMICA: Fer un article per a una revista científica sobre el llibre “Todo 

es cuestión de química”  i una reserca d’un dels temes tractats: 

- Evolució dels models àtomics 

- Estructures del carboni i les seves aplicacions 

- Evolució històrica de la taula periòdica 

- Polímers: Cautxú i Kevlar 

 
 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGÍA 

 
Elaboració d'un projecte extra amb scratch o amb Arduino. 
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ECONOMIA D’EMPRESA I 
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ECONOMIA D’EMPRESA II 
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