
OFERTA EDUCATIVA    1er BATXILLERAT IES RAMON LLULL
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Assignatures troncals generals Hores
setmanals

Llengua castellana i literatura I
Primera llengua estrangera I
Filosofia
Matemàtiques I
LLengua catalana i literatura I (Assignatura de lliure
configuració autonòmica)

2.5
3
3
4

2.5

Assignatures troncals d’opció
(triar-ne dues)

Descripció

Biologia i geologia 4 Continguts: bioquímica, citologia, classificació dels éssers
vius, fisiologia vegetal i animal. Els continguts de geologia,
són: estructura de la terra, roques i minerals.

Va dirigida als alumnes que els agradi la biologia i la geologia
i vulguin continuar posteriormente amb estudis superiors
sanitaris.

Requisits previs: cap. El departament recomana haver cursat
l’assignatura a 4t d’ESO.

Dibuix tècnic I 4 Una bona opció per als científics que estan interessats en el
món de l’enginyeria, l’arquitectura i el disseny. El dibuix tècnic
és una gran disciplina que ajuda a desenvolupar la intuïció
espacial i la previsualització de problemes complexes de la
geometria euclidiana i la resolució d’alguns problemes de
física.
Està estructurat en 3 blocs; geometria, sistemes de



representació i normalització.

Física i química 4 Continguts: en aquesta assignatura a la part de Física
s’estudia el moviment dels objectes, s’aprofundeix en el
moviment circular i es comença amb el moviment en dues
direccions. La part de dinàmica, relació entre les forces i el
moviment, cobra importància en aquest curs. Finalment
s’estudia l’energia (s’inclouen nous tipus d’energia), la
conservació de l’energia i la seva relació amb el treball.
A Química s’aprofundeix en la nomenclatura inorgànica i es
desenvolupa la orgànica. Es treballen dissolucions, gasos i la
seva participació a les reaccions químiques. També es tracta
el tema de termoquímica que és la part que estudia la relació
de la Química amb l’energia.

Dirigida als alumnes que vulguin estudiar Química o Física a
Segon de Batxillerat.

És molt recomanable haver cursat l’assignatura de Física i
Química a Quart d’ESO, tenir bones habilitats matemàtiques,
ser disciplinat i fer feina d’una manera constant.

Assignatures específiques
(triar-ne dues)

Hores
setmanals

Descripció

Tecnologia industrial I 3

Cultura científica 3

Segona Llengua estrangera I 3 Conèixer un segon idioma estranger pot esdevenir un
element diferenciador en qualsevol currículum i obre
possibilitats per al futur laboral. És una inversió accessible
per preparar-se professionalment per a qualsevol perfil
professional. A batxillerat, tot i que és recomanable haver
cursat l’idioma a ESO o tenir nocions en general, no és



obligatori. Es treballarà de manera que puguin aprofitar tots,
sense perdre de vista el constant treball personal. Es posarà
en pràctica una metodologia comunicativa, fent servir així
mateix material audiovisual i les noves tecnologies al nostre
abast. Es tracta de simular a l’aula situacions de comunicació
pràctiques i de la vida quotidiana, treballant temes d’interès
per al futur de l’alumnat. Es faran tot tipus d’activitats i
sempre se n’extreuran informacions significatives d’acord
amb temes rellevants per a l’alumnat. A segon de Batxillerat,
a més, es donarà l’opció de matricular-se al programa EOIES
en col·laboració amb la EOI, per obtenir el certificat
corresponent al nivell cursat (A2/B1).

Anatomía aplicada 3 Continguts: anatomia de l'ésser humà. Coneixement de totes
les parts del nostre cos i aplicacions al funcionament del
mateix. Va dirigida a l’alumnat que vulgui realitzar estudis
superiors, vinculats al món sanitari. Molt important per
l’alumnat al que li agrada la medicina, infermeria i fisioteràpia.
No té cap requisit previ.

TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació I ) 3 A TIC de 1r de batxillerat treballem principalment la part
multimèdia, maneig de l’ordinador i creació de contingut
digital.

Es treballa de forma pràctica a base de petites pràctiques i
projectes amb l’ordinador.

1. Components hardware d’ordinadors i dispositius
mòbils. Reconèixer els principals requeriments i
característiques.

2. Fotografia, retoc fotogràfic, efectes i fotomuntatge amb
GIMP.

3. Modelat 3D amb Tinkercad
4. Programació d’apps per a mòbil amb App inventor
5. Creació de pàgines web
6. Xarxes informàtiques



7. Introducció a la programació amb Python

En aquest enllaç podeu veure treballs que feim:

Presentació TIC 4t ESO, 1r i 2n de Batxillerat

Religió / Valors ètics 3

Educació Física (tots) 2 La cursa tot l’alumnat, no es tria.

1 HORA DE TUTORIA

https://docs.google.com/presentation/d/1uBlX_lBJrZ_iz9WvcwSs9ctb3bnFR1o0id9FKlVZp9o/edit?usp=sharing

