
OFERTA EDUCATIVA    1er BATXILLERAT IES RAMON LLULL
MODALITAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

OPCIÓ: HUMANITATS

Assignatures troncals generals Hores
setmanals

Llengua castellana i literatura I
Primera llengua estrangera I
Filosofia
Llatí I
Llengua catalana i literatura (assignatura de lliure
configuració autonòmica)

2.5
3
3
4

2.5

Assignatures troncals d’opció
(triar-ne dues)

Descripció

Economia 4 Parlar d’economia és parlar d’elecció i de l’impacte que tenen
les tries dels individus sobre la resta de la societat. Per tant,
l’estudi de l’economia ens proporciona uns coneixements
més precisos, amplis i detallats de la societat actual; facilita
la comprensió de conceptes com inflació, desocupació,
pobresa, distribució de la renda, esgotament dels recursos
naturals, creixement, educació, etc.; potencia les habilitats i
les destreses de raonament, abstracció i interrelació, i
proporciona eines per examinar de forma crítica la societat
on vivim. A més, contribueix a desenvolupar la curiositat
intel·lectual, la capacitat analítica, el rigor i l’amplitud de
perspectives a l’hora d’afrontar l’estudi i la recerca de
diversos temes, aporta un coneixement matemàtic i
estadístic, i l’habilitat d’explicar i transmetre, de forma oral i
escrita, idees i conclusions amb arguments i evidències
empíriques, i proporciona un sòlid sentit de l’ètica i el
respecte per l’ésser humà i una intensa capacitat de fer feina,
tant individualment com en equip.



Grec I 4 Introducció a una llengua diferent però que és fonamental
per a conèixer les llengües que parlem. Aprendràs que del
grec venen més paraules del que pots imaginar, i entendràs
el sentit de molts de termes científics, filosòfics, mèdics, etc.
I entendre el grec t'ajudarà a expressar-te amb més riquesa i
correcció. També coneixeràs com vivien i pensaven els antics
grecs, especialment a través dels textos literaris i dels seus
fascinant mites, encara presents a la literatura moderna, al
cinema, els videojocs...

Història del món contemporani 4 La història del món contemporani ens ajuda a aconseguir les
competències necessàries per a analitzar i comprendre el
món que ens envolta, des de les revolucions polítiques
liberals de final de segle XVIII i del segle XIX, i la revolució
industrial anglesa fins els nostres dies.

Els seus continguts ens permeten desenvolupar la capacitat
d’anàlisi crític i de participació constructiva com a ciutadans
de la nostra societat i, per una altra part, adquirir les
tècniques, procediments i destreses per tractat amb rigor,
amb arguments i de forma interdisciplinar els temes
d’actualitat, partint de l’estudi del passat recent, cosa que
també permet assolir millor les matèries del segon curs de
batxillerat, d’història d’Espanya, geografia d’Espanya,
economia, història de l’art, entre d’altres.

Poden cursar aquesta matèria l’alumnat de 1r curs dels
batxillerats humanístic, de ciències socials i l’artístic.

Literatura universal 4



Assignatures específiques
(triar-ne dues)

Hores
setmanals

Descripció

Anàlisi musical I 3 Continguts: Música i tecnologia; Música en el cinema i en els
videojocs; Música en els mitjans de comunicació; Música
popular urbana internacional; Música popular urbana a
Espanya.

Va dirigida a aquests alumnes que vulguin conèixer el món
de la música no tan sol a nivell interpretatiu i de creació sino
saber també com funciona la industria musical.

No té cap requisit previ.

Cultura científica 3 Continguts: genètica, evolució, salut, aplicació de les noves
tecnologies al camp de la salut i la biotecnologia.

Va dirirgida a l’alumnat que té ganes de saber alguna cosa
més en el camp de la biologia, vist des d’un altre punt de
vista, no tan acadèmic i amb un enfocament més actual.

No té cap requisit previ.

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).

Dibuix Artístic I 3 Una bona opció per a desenvolupar la vostra sensibilitat
artística a través dels fonaments del dibuix i la comunicació
amb imatges.
Està estructurada en 5 blocs que potencien una visió global
del món de la representació artística; el dibuix com a eina, la
línia i la forma, la composició, el clarobscur i la textura, i el
color.
Els materials que necessitareu són; llapis de grafit, llapis de
color aquarel·lables i una caixa d’aquarel·les.

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 2 La cursa tot l’alumnat, no es tria.

● 1 HORA SETMANAL DE TUTORIA

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

