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NOM: Petites investigacions 

 
ÀREA: Experimentals 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
Us espero al laboratori per fer experiments i treballar com els científics de tots els 
temps!!!!!….. La matèria és totalment pràctica, disposem d’un moodle on trobareu 
els guions de les pràctiques que hem de fer i les “pistes” perquè tot surti de 
meravella!!! També tindreu l’oportunitat de dissenyar vosaltres mateixos un 
experiment que no s’hagi fet mai com a treball final de la matèria!!! Ànims 
científics!!!! 

 
 
MATERIAL: 
Si és necessari es demanarà amb antelació abans de la realització de la pràctica 
concreta. 

 
 
 
 

 
NOM: Argumentació 

 
ÀREA: Llengua catalana 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
Desenvolupament de la competència de comunicació oral. A través del joc, Los hombres 
lobo de Castronegro, els alumnes argumentaran i exposaran per poder “sobreviure”. 
També recrearem situacions que demanin posar en pràctica les habilitats orals per 
ensortir-nos-en (judicis, debats, etc.). 

 
MATERIAL: 
Llibres de lectura. En les sessions en què es requereixi caldrà portar ordinador. 
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NOM: Geometria expressiva II 

 
ÀREA: Visual i plàstica 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
Aprofundirem en l’anàlisi d’autors i obres d'art que ens aproparan a la geometria artística i 
realitzarem creacions bidimensionals i tridimensionals geomètriques aplicant diferents 
tècniques graficoplàstiques. 

 
MATERIAL: 

 
Portamines 0.5 mm, mines 0.5 mm 2H, goma d’esborrar, joc d’escaires (escaire, cartabó, 
regle de 30 cm i transportador d’angles), compàs, maquineta per esmolar la mina del 
compàs, una llima o un tros de paper de vidre, tisores, pegament de barra, retoladors de 
colors, retolador de punta fina negre, llapis de colors. 
10 làmines dibuix A4 130 gr. Canson Guarro Basik. 

 
 

 
NOM: Cultura clàssica 

 
ÀREA: Llengües 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
L’optativa pretén aportar coneixements generals sobre la contribució del món clàssic a la 
civilització occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic per tal de poder 
reconèixer i valorar elements comuns provinents del món clàssic, posant especial èmfasi 
en històries i llegendes de déus i herois que han estat i continuen essent motiu 
d’inspiració. 

 
MATERIAL: 
El material el proporcionarà el professor/a,també és important portar l’ordinador. 
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NOM: Emprenedoria- Starting a Business 

 
ÀREA: Economia 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
Matèria optativa en anglès on es farà una breu introducció a l’economia i es guiarà els 
alumnes en l’elaboració d’un pla d’empresa per passar de la idea de negoci a la creació 
d’un projecte empresarial. Setting up a business can be an exciting time! 

 
MATERIAL: 
Documentació aportada pel professor. Es requerirà puntualment l’ús del portàtil. 

 
 

 
NOM: Langue française II 

 
ÀREA: Llengua Francesa 

 
DESCRIPCIÓ: 

 
L’objectiu del crèdit és ampliar els coneixements adquirits per l’alumne en la matèria 
optativa de Llengua Francesa del curs anterior, i poder ser capaç de mantenir ja breus 
converses en francès en situacions comunicatives quotidianes, com ara : convidar algú, 
agrair quelcom a algú, oferir ajuda, demanar per anar a un lloc, explicar esdeveniments 
passats, aconsellar, prohibir una cosa, saber demanar en un restaurant, en una botiga o 
en un hotel etc.. Donat que una llengua és un conjunt que comprèn diferents aspectes, 
es treballarà també l’expressió escrita i oral i també la comprensió. 
Durant el curs és força possible que els alumnes d’aquest crèdit puguin participar en un 
intercanvi lingüístic amb l’escola francesa Collège René Cassin de Champniers, poble 
agermanat amb Sant Esteve Sesrovires. Serà un punt de motivació i interès per 
progressar encara més, sempre de manera voluntària. 

 
MATERIAL: 

 
• Arxivador per classificar fotocòpies i activitats lliurades pel professor 
• Ordinador portàtil per treballar amb el Moodle. 

 


