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ALEMANY I

Sabies que més de 130 milions de persones arreu del món parlen l’alemany?
Sabies que l’alemany és la llengua més parlada a Europa?
Sabies que quasi el 40% de turistes que visiten la nostra illa són alemanys?
L’alemany és la llengua o una de les llengües oficials a Alemanya, Àustria,
Suïssa, Liechtenstein, Luxemburg i Bèlgica.
Si vols endinsar-te dins del món de l’alemany, aprendre no sols la seva
llengua, sinó també conèixer més de prop la seva cultura i tradicions, anima’t i

aprofita aquesta oportunitat.
A les classes tractarem els aspectes més importants de la seva llengua i cultura des d’un punt de vista
comunicatiu i lúdic. Des del primer dia de classe podràs començar a utilitzar la llengua i una vegada
comencis, no voldràs aturar d’aprendre!
Podràs cursar alemany a partir de 2n ESO i durant tota l’etapa de secundària i batxillerat. Ara bé, tingues
en compte que no podràs triar aquesta optativa si no l'has cursat des de 2n ESO o passes una prova de
nivell.

LITERATURA UNIVERSAL

La literatura universal té com a finalitat principal continuar amb la formació literària i estètica dels
alumnes i ampliar els coneixements que s’han adquirit a etapes anteriors. El pilar en què es fonamenta la
literatura universal és la producció literària, entesa com la lectura, la comprensió, la interpretació i la
recreació de fragments i obres senceres de la literatura occidental. El comentari, entès en un sentit ampli
del terme, es conforma, d’aquesta manera, en l’activitat central de la matèria.

La lectura i l’estudi de les obres que conformen el cànon occidental esdevé un mitjà per al procés de
maduració dels alumnes del batxillerat, els quals aprofundiran en la seva visió del món, alhora que
l’ampliaran, atès que, en valorar el patrimoni cultural objecte de la matèria, establiran una sèrie de
connexions entre obres, context, idees i moviments que contribuiran a enriquir la seva personalitat.

La matèria afavoreix la competència lectora de manera que l’alumne, en acabar el primer de batxillerat,
hagi assolit la capacitat de comparar produccions literàries de diversos orígens per explicar les
influències, coincidències o divergències entre les produccions de diferents cultures, autors, gèneres o
moviments. A més, la transferència d’aprenentatges i la visió global del fet literari contribueixen al procés
maduratiu de l’alumne, de qui s’espera que valori les aportacions de la literatura universal a l’explicació
del món i de l’esdevenir humà al mateix temps que n’obté un gaudi que el conduirà a lectures posteriors.

FÍSICA I QUÍMICA

La física i la química són essencials per entendre els fenòmens que envolten la nostra vida diària, i són la
base de la tecnologia que usam diàriament. Expliquen el moviment dels cossos sobre la Terra i dels

astres del firmament, les emocions de l’alta velocitat d’una muntanya
russa, perquè el ferro s’oxida amb l’aigua però en canvi l’òxid mai es
torna a convertir en ferro, o també com poden desaparèixer les
empremtes digitals de l’escenari d’un crim.
A l’assignatura de física i química de 1r de batxillerat es consoliden i
amplien els continguts treballats a l’educació secundària; s’estudia la
diversitat dels composts químics i les seves reaccions, el moviment dels
cossos i les seves causes, i un dels principis més fonamentals de la

ciència, la conservació de l’energia.



DIBUIX ARTÍSTIC I

Aquesta optativa pretén desenvolupar la capacitat d'expressar-te a través del
dibuix amb diferents tècniques i propostes creatives.

Treballarem amb la forma, el clarobscur i les textures utilitzant les tècniques de
llapis de grafit, esfumino, cretes de colors, aquarel·la, el monotip, el gravat en
linòli, la pintura acrílica, pintura a espàtula, la fotografía, la pintura mural...
entre altres.

Durant el curs, farem propostes de treball individuals i en grup.
La primera avaluació es dedica a aprendre les tècniques i dibuixem amb models del natural. Així aprenem
a representar els objectes i a mesurar l'espai.
Al final de la segona avaluació, les propostes seran més lliures i creatives: la teva imaginació serà la
protagonista.
Si més endavant penses cursar estudis com magisteri o disseny, tenir unes nocions de DIBUIX ARTÍSTIC
et serà de gran utilitat.
L'únic requisit per aquesta optativa és que t'agradi dibuixar i tenguis ganes de descobrir noves maneres
de representar imatges amb un llenguatge personal i atractiu.

DIBUIX TÈCNIC I
Aquesta optativa proporciona l’oportunitat de conèixer el llenguatge del dibuix tècnic
que permet projectar i construir qualsevol objecte que puguis imaginar.
Si penses estudiar arquitectura, enginyeria, disseny… o simplement vols aprendre a
comunicar o transmetre informació amb un dibuix, necessites saber com expressar en
una imatge gràfica la idea que ha sorgit a la teva ment. L’objectiu del Dibuix Tècnic és
visualitzar i definir amb exactitud les formes del que desitges dissenyar i, posteriorment
construir.
La geometria plana i la geometria descriptiva amb els seus traçats i procediments són
les eines que fan possible materialitzar els aspectes visuals de les idees .

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL
L'assignatura de Llenguatge i Pràctica Musical de 1r de Batxillerat pretén oferir a l'alumnat diferents

coneixements i destreses musicals i artístiques. Per una banda, l'alumnat rebrà una
formació teòrica bàsica del llenguatge musical i de l'harmonia, la qual li proporcionarà
molts coneixements per posar en pràctica la música que ens agrada i que escoltam, ja
sigui llegint partitures o interpretant cançons del repertori popular i de la música
moderna amb l'ukele, el piano, la guitarra, la flauta o el cant. L'aula de música del
nostre institut està ben equipada per poder dur a terme interpretacions i arranjaments
de tots tipus d'estils musicals: música culta, jazz, pop-rock... de manera individual, en
petit grup i en gran grup. A més a més, es proposaran treballs de recerca i presentació
molt variats (amb guió i/o lliures) sobre temes d'interès i sobre temes actuals com la
música lligada als moviments socials (feminisme, moviments LGTBI...) o música i noves

tecnologies, així com també treballs sobre pel·lícules musicals molt variades que veurem a classe. Tot
plegat donarà l'oportunitat a l'alumnat de tenir una visió àmplia del món de la música i alhora adquirir
eines i estratègies per seguir aprenent música de manera autodidacta.



Tecnologies de la Informació i la Comunicació I
Aquesta assignatura pretén dotar d’eines d’utilitat per a la realització d’estudis
posteriors i conèixer el recorregut de les ciències de la computació.
En el primer trimestre repassam l’estructura d’un ordinador i estudiam la història
de la informàtica. També veim la utilització avançada de l’editor de text.
En el segon trimestre veim xarxes d’àrea local i sistemes operatius. Ens introduïm
en la utilització del full de càlcul.

Per acabar, durant el tercer trimestre veim una mica de programació.
Nota: Tot i no ser una continuació de les TIC de 4t d’ESO es donarà per sabut el que s’hi ha fet. Si és
necessari es farà un breu repàs per posar-se al dia.

BIOLOGIA I GEOLOGIA

Aquesta assignatura tracta les principals vessants dels éssers
vius i de la Terra. Quins són els components dels éssers vius,
les seves funcions vitals, les solucions evolutives que han trobat
diferents organismes… són alguns dels enfocaments que
treballarem. Quines són les diferents estructures anatòmiques i
funcionals dels diferents grups d’organismes.
També veure com ha canviat la Terra i com podem estudiar els
processos geològics que han modelat el relleu. Així com quina
informació ens poden donar les roques sobre els éssers vius i la
seva història.
És una assignatura bàsica pels que voleu seguir estudis relacionats amb el medi ambient, la salut i les
ciències en general.

ANATOMIA APLICADA

Si t'interessa conèixer el teu cos més a fons, en aquesta assignatura
estudiarem com és, passant per totes les seves parts: molècules,
cèl.lules, òrgans, teixits i aparells. Treballarem sobretot des del punt de
vista pràctic: farem pràctiques de laboratori, recerques per internet,
exposició de presentacions, treballs…. Està destinada a tot tipus
d’estudiants, però sobretot aquells interessats en la branca de les
ciències de la salut.

CULTURA CIENTÍFICA

En aquesta assignatura treballarem temes sobre l’actualitat científica. L’objectiu és que els alumnes
siguin capaços d’entendre i analitzar les notícies sobre ciència que
actualment llegim a diari en els mitjans de comunicació. Per a això, i partint
d’una base de coneixements teòrics, aprendran a tenir un criteri vàlid
científicament sobre la nostra actualitat. L’assignatura, per tant, és molt
àmplia i flexible, i per dur-la a terme emprarem multitud de recursos com
notícies de premsa, documentals o recerques a internet, entre d’altres.
Destinada a tots els alumnes interessats en la ciència.
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Curs 21-22
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1. Llegeix el full explicatiu de les diferents assignatures. Si tens algun dubte, consulta-ho al teu tutor, a

l'orientadora o al professorat de les diferents àrees.

Modalitat de ciències

Troncals Específiques (triar-ne 1 de cada columna) (3h + 3h)

Llengua castellana i literatura (2,5h)
Llengua catalana i literatura (2,5h)
Anglès I (3h)
Filosofia (3 h)
Matemàtiques I (4h)

Física i química (4h)
Triar-ne 1
❏ Biologia i geologia (4h)
❏ Dibuix tècnic I (4h)

❏ Cultura científica

❏ Llenguatge i pràctica
musical

❏ Religió

❏ Anatomia aplicada

❏ TIC

❏ Dibuix artístic

❏ Alemany

Específiques

Educació física (2h)

Modalitat de ciències socials

Troncals Específiques (triar-ne 1 de cada columna) (3h + 3h)

Llengua castellana i literatura (2,5h)
Llengua catalana i literatura (2,5h)
Anglès I (3h)
Filosofia (3 h)
Matemàtiques CS I (4h)

Història del món contemporani (4h)
Economia (4h)

❏ Cultura científica

❏ Llenguatge i pràctica
musical

❏ Religió

❏ Anatomia aplicada

❏ TIC

❏ Dibuix artístic

❏ Alemany

Específiques

Educació física (2 h)

Modalitat d’humanitats

Troncals Específiques (triar-ne 1 de cada columna) (3h + 3h)

Llengua castellana i literatura (2,5h)
Llengua catalana i literatura (2,5h)
Anglès I (3h)
Filosofia (3 h)
Llatí I (4h)

Grec I (4h)
Literatura universal (4h)

❏ Cultura científica

❏ Llenguatge i pràctica
musical

❏ Religió

❏ Anatomia aplicada

❏ TIC

❏ Dibuix artístic

❏ Alemany

Específiques

Educació física (2 h)

2. Entrega al teu tutor aquest full degudament signat el més aviat possible.
Assabentat/da el pare/mare o tutor legal, signatura:

RECORDA LES OPTATIVES QUE HAS TRIAT A L'HORA DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA.


