
INFORMACIÓ 2n Batxillerat 21-22

ALEMANY II

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.
En 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 no podràs triar aquesta optativa si no l'has cursat des de 2n ESO o superes una prova de
nivell.

FÍSICA

La física ens permet comprendre els processos fonamentals de la Naturalesa. Ens
permet remuntar-nos molt enrere en el temps fins els límits de l’univers; explica
la bellesa de l’arc de Sant Martí, les meravelles de l’electricitat i els misteris del
magnetisme, i perquè els planetes es mouen així com ho fan. La física explora les
dimensions més diminutes de l’espai subatòmic i les majors distàncies de
l’univers, i és una àrea de coneixement fonamental en els primers cursos dels
estudis superiors de les àrees de ciències (biosanitaris, mediambientals o
enginyeries, entre altres).

L’assignatura de física de 2n de batxillerat s’estructura en cinc parts: interacció gravitatòria, electricitat i
magnetisme, ones, òptica i introducció a la física quàntica. El propòsit d’aquest curs és donar una visió
unificada de la física, analitzant només els principis bàsics i les seves implicacions.

QUÍMICA

La química és una ciència central que està relacionada amb els grans avenços dels
darrers segles, els quals han allargat i enriquit les nostres vides. És la ciència de la
matèria i de les seves transformacions, i la seva expressió més alta és la vida
mateixa, perquè cada cèl·lula és un laboratori en miniatura. Els coneixements bàsics
de química són indispensables per als estudiants de biologia, física i enginyeria,
geologia, farmàcia, medicina, i moltes altres disciplines científiques.

El curs de química de 2n de batxillerat comença amb la descripció de l’estructura atòmica, després
s’ocupa dels enllaços i les molècules, i de les propietats de les substàncies, i acaba amb l’estudi de les
reaccions químiques de major importància.

BIOLOGIA

Es tracta d’una assignatura on es treballen els blocs de biomolècules, cèl.lula,
genètica, microbiologia i immunologia. A classe utilitzam un llibre de text per seguir
els continguts. Es tracta d’una matèria interessant per estudiants que vulguin seguir
itineraris científics i de la branca sanitària.



DIBUIX ARTÍSTIC II

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 tenir ganes de descobrir noves maneres de
representar imatges amb un llenguatge personal i atractiu.

DIBUIX TÈCNIC II
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 expresar
en una imatge gràfica l’idea que ha sorgit en 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 .

CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT

A Ciències de la Terra es treballen temes que ens donen una visió de com funcionen els sistemes
complexos com els ecosistemes des de diferents punts de vista.
Comprendrem quins són els problemes ambientals que els assetgen, quines
en són les causes i com els podem afrontar per solucionar-los.
Què és l’efecte hivernacle, perquè disminueix la capa d'ozó, a què ens ajuden
els satèl·lits artificials, te alguna cosa a veure la importància de la
biodiversitat amb una ascidia de les aigües d'Eivissa?, hi pot haver
terratrèmols a Mallorca, i tsunamis?...

Ho farem des de l’estudi de les diferents capes de la Terra: atmosfera, hidrosfera, geosfera i hidrosfera.
Assignatura que pot interessar a l'alumnat que seguesqui estudis de ciències i interessats amb la
problemàtica ambiental a que s’enfronta la humanitat en l’actualitat.



PREINSCRIPCIÓ 2n Batxillerat

Curs 21-22
Nom i llinatges:........................................................................................................

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)

Història d’Espanya (3h)
Llengua castellana i literatura (3h)
Llengua catalana i literatura (3h)
Matemàtiques  II (4h)
Anglès II (3h)

Química (4h)

Triar-ne 1
❏ Biologia (4h)
❏ Dibuix tècnic II (4h)

❏ Alemany
❏ Ciències de la terra i del medi ambient
❏ Física
❏ Religió

Específiques

Història de la filosofia (3h)

Modalitat de ciències socials

Troncals Específiques (triar-ne 1)

Història d’Espanya (3h)
Llengua castellana i literatura (3h)
Llengua catalana i literatura (3h)
Matemàtiques CS II (4h)
Anglès II (3h)

Geografia (4h)
Economia (4h)

❏ Alemany
❏ Fonaments d’administració i gestió
❏ Religió
❏ Dibuix artístic II

Específiques

Història de la filosofia (3h)

Modalitat d’humanitats

Troncals Específiques (triar-ne 1)

Història d’Espanya (3h)
Llengua castellana i literatura (3h)
Llengua catalana i literatura (3h)
Anglès II (3h)
Llatí (4h)

Grec (4h)
Història de l’art (4h)

❏ Alemany
❏ Dibuix artístic II
❏ Religió

Específiques

Història de la filosofia (3h)

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.


