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HUMANITATS
ASSIGNATURA

DESCRIPCIÓ

LLATÍ II

En Llatí-II aprofundim en el coneixement de la llengua llatina i
veiem també un poc de la seua literatura. Però al que més temps
dediquem és a traduir, tenint sempre molt present allò que ens
demanaran a les proves d’accés a la universitat.

GREC II

En Grec-II aprofundim en el coneixement de la llengua grega i veiem
també alguns temes de cultura. Com en Llatí, al que més temps
dediquem és a la traducció, atenent sempre al que se’ns demana en
les proves d’accés a la universitat.
CIÈNCIES SOCIALS

MATEMÀTIQUES
APLICADES A LES
CIÈNCIES SOCIALS II

L’assignatura de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials és
una matèria que s’estudia en 1er i 2n de Batxillerat i està dirigida als
alumnes de la modalitat de Humanitats i Ciències Socials. Aquesta
assignatura és de tipus Obligatori per als alumnes de Ciències Socials
i Optativa per als alumnes d’Humanitats.
Aquesta assignatura té per finalitat oferir als alumnes les eines
matemàtiques bàsiques per al correcte funcionament del sistema
empresarial. Els continguts que inclou la matèria en els dos cursos de
batxillerat pretenen dotar als alumnes de les eines bàsiques en el
camp de les Matemàtiques per afrontar els estudis superiors
d’Administració i Direcció de empreses, Criminologia, Empresarials,
Comunicació Audiovisual, Economia, Magisteri, etc

ECONOMIA DE
L’EMPRESA

La matèria d’Economia de l’Empresa, estudia i analitza la realitat
empresarial, tant des d’un punt de vista intern com per les seues
interrelacions amb la societat en què actua. El seu objectiu és avançar
en l’anàlisi de la moderna organització i administració d’empreses,
amb un enfocament complet i actualitzat, valorant les decisions
empresarials i les seues conseqüències des d’un punt de vista social,
ètic i mediambiental, i fomentar l’ús de les tecnologies de la
informació.
En aquesta matèria es treballaran qüestions com la raó de l’existència
de les empreses, les seues característiques, tipus d’organització i
funcionament i factors que influeixen en la presa de decisions. Es fa
un recorregut per les distintes àries funcionals de l’empresa i
s’aprofundeix en el càlcul de producció, costos i beneficis.
S’introdueix la comptabilitat de l’empresa i l’anàlisi de la viabilitat
de les inversions. D’aquesta manera adquireixen els continguts
necessaris que faciliten l’accés a estudis de caràcter econòmic i
empresarial, tant de nivell universitari com de formació professional

HISTÒRIA DE L’ART

Com conèixer i valorar els moviments artístics i culturals en la
història de la humanitat. Observar, entendre, gaudir i valorar les
creacions artístiques d'homes i de civilitzacions que ens han deixat
obres en les quals gaudeixen els nostres sentits, Qui quan arriba a
Florència no compren a Stendhal?.
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GEOGRAFIA

Una assignatura orientada als estudis universitaris d'humanitats,
econòmiques, etc. Contribueix al nostre coneixement de l'espai en el
qual vivim, tant des del punt de vista físic, com en els aspectes
econòmics, social, urbans, polítics i administratius del nostre Estat.

FRANCÉS

Vivim a un món globalitzat, on les llengües t’apropen a persones
d’altres països, de cultures i civilitzacions diferents. A més a més,
cursant l’assignatura de francés, tens la possibilitat d’acabar els teus
estudis obligatoris amb un títol oficial de nivell A2, que serà molt útil
per al teu futur professional i per a accedir a beques i programes per
a estudiar a l’estranger.
Podràs aprendre la llengua de forma dinàmica i amb activitats de tot
tipus per tal de conèixer la cultura i la gramàtica francesa.

FONAMENTS
D’ADMINISTRACIÓ I
GESTIÓ

L’emprenedoria s’ha reconegut per múltiples organismes
internacionals com un important generador d’innovació i
desenrotllament econòmic per a les societats que ho potencien. En
este sentit, la matèria Fonaments d’Administració i Gestió es
configura com un catalitzador a través del qual l’alumnat adquirirà
diverses competències que milloraran la seua ocupabilitat, a més
d’aportar-los noves perspectives professionals.
Aquesta matèria serveix de complement a la matèria Economia de
l’Empresa d’aquest nivell ja que aprofundeix i es focalitza amb el
coneixements necessaris per a la creació d’una empresa des de
l’exemple i la pràctica, potenciant l’ús de les tic.. Partint de la idea de
negoci, l’alumnat haurà d’elaborar un pla d’empresa complet,
analitzar la seua viabilitat i estudiar el funcionament de cadascuna de
les àries funcionals que la conformen. Finalment l’alumnat haurà
d’exposar el pla i defendre’l en públic.

PSICOLOGIA

La psicologia és una disciplina que uneix l’àmbit científic amb
l’àmbit filosòfic així que pot servir de pont entre diverses de les
disciplines del Batxillerat. El seu objectiu és arribar a descobrir els
distints camps d’aplicació d’aquesta ciència i al mateix temps ajudar
a l’alumnat a entendre la conducta d’aquells amb els qui conviu i, per
tant, ajudar-los a madurar.

TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ II

Assignatura on es treballa una part de programació (python), una part
web (html i php) i una part de seguretat.

HISTÒRIA DE LA
Aquesta optativa va dirigida especialment a tot aquell alumnat
MÚSICA I DE LA DANSA interessat en estudiar música com a professió en qualsevol de les
seues vessants; magisteri o pedagogia musical, estudis de
conservatori, musicologia, humanitats o història de l’art. Així mateix
té un contingut molt interessant per qui tinga curiositat en conèixer la
història i l’evolució de la música i de la dansa des del seus orígens i
fins l’actualitat. Els continguts impartits seran teòrics però estaran
basats en material audiovisual, documentals i pel·lícules històriques
que facilitaran i reforçaran la seua comprensió.
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RELIGIÓ
Es una asignatura que enseña una visión íntegra y plural del ser
humano, las sociedades y el mundo, cómo se formaron las culturas y
por qué las religiones son tan importantes para las personas. Pero
sobre todo transmite valores humanos esenciales. ¿Conoces las
causas del conflicto en Oriente Medio? ¿Qué significa el entierro de
la sardina o el Camino de Santiago? ¿Cómo nació el derecho de
gentes, el concepto de la dignidad humana, la ética o el valor de la
familia? Las respuestas a estas y otras muchas cuestiones básicas
están en la clase de religión. Por eso contestamos a la primera
pregunta de todas: ¿Por qué apuntar a tus hijos a esta asignatura
apasionante?
EDUCACIÓ
FISICOESPORTIVA I
SALUT

Si t'agrada l'Educació Física agafa l'optativa a 2n de Batxillerat.
Milloraràs la condició física i faràs activitats físiques i esports amb
els companys de classe. A més de les que fem a classe farem: rutes en
bici, patins, visites gimnàs, pàdel, natació, aquagim, spinning... Ens
ho passarem molt bé.

