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L'alumnat farà una matèria optativa. Per conèixer les seves preferències numeraran els
crèdits per ordre: un 1 al que més agradi, un 2 al següent... El full d'explicació us pot ser
útil abans de la tria.
Cal retornar el full omplert el dimecres 11 de gener a la tutoria. En cas de no portar-lo serà
l’equip docent qui assignarà els crèdits d'acord amb les vacants.
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JUGUEM!
DEPARTAMENT: Educació Física / Professora: Emi Perelló
Iniciació a la pràctica dels diferents jocs lúdics-recreatius per al temps de lleure, dels jocs
tradicionals als actuals.

HABILITATS SOCIALS
DEPARTAMENT: Orientació / Professora: Raquel Muñoz
Aprenem a relacionar- nos amb les persones del nostre entorn i amb nosaltres mateixos. Habilitats
i destreses que farem servir a l’institut i fora, ara i en el futur: empatia, assertivitat, agressivitat
positiva, escolta activa, saber comunicar-se per aconseguir ser un equip funcional etc. També
aprendrem a saber defensar-se sense agredir, saber fer-se respectar, saber fer-se escoltar en una
trobada...
Teoria i pràctica per aprendre a ser més hàbils socialment.

OBSERVANT EL MÉS PETIT
DEPARTAMENT: Experimentals / Professora: Eva Martínez
En aquesta optativa farem diferents preparacions amb mostres d’aigua dolça, aigua de mar, saliva,
aliments, etcètera, i observarem al microscopi òptic petits organismes i estructures com ara algues
microscòpiques, fongs, bacteris, espores, crustacis ……… que queden amagats rere el món conegut
de les coses grans.

TALLER DE TÍTERES Y NARRACIÓN CREATIVA
DEPARTAMENT: Castellà / Professora: Luisa Pérez
El objetivo de esta optativa de lengua castellana es mejorar en la expresión oral y gestual, y en la
capacidad expresiva ante un público. Así como brindar estrategias para el desarrollo de la
escritura creativa y potencializar la imaginación con la creación de la historia, el guion y los
personajes.
Metodología:
- Crear una historia para representar.
- Fabricación de un títere.
- Aprender a manipular títeres.
- Representación de la historia con títeres.

FEM MATEMÀTIQUES (part de la matèria es farà en anglès)
DEPARTAMENT: Matemàtiques/ Professora: Elena Martín
Vols superar-te a tu mateix ? Treballarem les matemàtiques a partir d´activitats lligades a l´entorn i
de problemes adequats per a treballar estratègies. Tot això treballant en equip i d´una manera
lúdica i divertida , amb activitats motivadores i que suposin un repte.

