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L'alumnat farà una matèria optativa. Per conèixer les seves preferències numeraran les
matèries per ordre: un 1 a la que més agradi, un 2 a la següent... El full d'explicació els 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
el tutor o la tutora qui assignarà les optatives d'acord amb les vacants.
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FRANCÈS 1
DEPARTAMENT: Idiomes / Professora: Esther Mellinas
Le français est une langue universelle. Avec l’anglais, le français est la seule langue parlée sur les cinq
continents. Plus de 200 millions de personnes le lisent et l’écrivent dans le monde. Le français est la langue des
arts et de la culture, aussi de l’amour, de la technologie, des affaires...Le français est un pont vers la culture du
monde entier.
El francès és una llengua universal. Amb l’anglès. el francès és l’única llengua parlada als cinc continents. Més
de 200 milions de persones el llegeixen i l’escriuen al món. El francès és la llengua de l’art i de la cultura,
també de l’amor, de la tecnologia, dels negocis...El francès és un pont cap a la cultura de tot el món. Fàcil,
no? T’animes?
ALEMANY 1
DEPARTAMENT: Idiomes / Professora: Núria Profitós
Deutsch ist eine internationale Sprache, die Türen in Europa und in der Welt der Arbeit öffnen kann, vor
allem auf dem Gebiet der Technik und Wissenschaft. Es ist auch die Sprache der großen Denker, Philosophen,
Schriftsteller, Wissenschaftler und dieses Jahr spricht die Fußball-Weltmeisterschaft auf Deutsch!
In eine lustige und unterhaltsame Weise. stehen wir unseren Schüler alle Audio-und Digitale-Dateien zur
Verfügung. Wir werden Videoclips sehen, hören (und singen!), Spiele, etc.. All dies wird es uns ermöglichen,
die Kenntnis der Sprache voraus, um Szenarien, in denen Deutsch die Medium der Kommunikation im
Klassenzimmer zu schaffen.
L’alemany és una llengua internacional, que ens pot obrir portes a Europa i al món laboral, sobretot dins de
l’àmbit de la tecnologia i la ciència. També és la llengua de grans pensadors, filòsofs, escriptors i científics i
aquest any la copa mundial de futbol parla en alemany!
De la mà de continguts digitals s’introduirà l’alumnat a la llengua alemanya d’una manera divertida i amena.
Juntament amb unitats digitalitzades, mirarem fragments de vídeo, escoltarem (i cantarem!) cançons,
participarem en jocs, etc. Tot plegat ens permetrà avançar en el coneixement de la llengua fins a poder crear
escenaris on l’alemany sigui el mitjà de comunicació dins l’aula.
LES MATEMÀTIQUES QUE T’ENVOLTEN (la major part de la matèria s’impartirà en anglès)
Departament: Matemàtiques / Professora: Mariola Domènech
Farem activitats dintre i fora de l´aula : descobrirem curiositats matemàtiques del món que ens envolta,
estudiarem com funciona el GPS, la simetria de Vil.la Flora, mesurarem les pistes d´Educació Física,
calcularem els assistents a una manifestació...
EL PROCÈS CREATIU
DEPARTAMENT: Expressió / Professora: Esther Rovira
Alumnat interessat en el dibuix i en els processos creatius i de disseny utilitzant com a vehicle la geometria
plana i el color. Aprenentatge dels procediments pictòrics.
APRENDRE A PENSAR AMB LÒGICA
DEPARTAMENT: Socials / Professor: Albert Galícia
La matèria optativa “Aprendre a pensar amb Lògica” contribueix de manera especial al desenvolupament de la
majoria de les competències bàsiques a l’ESO, molt recomanable per a tots els alumnes en general, i
especialment per aquells que vulguin desenvolupar les aptituds relacionades amb el raonament lògic i els
agradi el plantejament i la resolució d’enigmes. Es tracta de descobrir relacions, sèries, endevinalles, ... que
requereixen pensar atenta i coherentment per tal de solucionar les incògnites que ens aniran proposant. Hi
trobarem enigmes de tipus lingüístic, lògic i matemàtic sota una àmplia gama d’activitats que ens donaran
més d’un mal de cap.

