
INFORMACIÓ OPTATIVES  CURS 2022-2023

2n BATXILLERAT (D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS)

• ANÀLISI MUSICAL II

L’anàlisi musical permet estudiar els aspectes formals, melòdics, harmònics i  tímbrics de diferents obres

musicals i cançons a partir de l'audició i de la partitura, per a la qual cosa es farà un repàs pels diferents

aspectes del llenguatge musical necessaris per a dur a terme l’anàlisi musical d’obres concretes. Al mateix

temps, es treballarà la interpretació al piano.

• CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT

Et fas preguntes com ara “Per què bufa el vent?”, “Com saben els meteoròlegs que plourà?”, “És veritat que
el clima està canviat? Per què?, “Per què a les muntanyes fa més fred?”, “Per què ix aigua de les fonts?”.  Et
va agradar la part de Geologia de l’assignatura “Biologia i Geologia” d’altres cursos i tens ganes de saber-ne
més?.  Quan  acabes  Batxillerat  tens  previst  cursar  estudis  de  Ciències  Ambientals,  Ciències  del  Mar  i
similars?. T’agradaria fer algunes enginyeries (Mines, Construcció, Forestal, Agrària ...)?

La matèria optativa Ciències de la Terra de 2n de Batxillerat s’estructura al voltant dels principals sistemes
de la Terra: atmosfera, hidrosfera, geosfera i biosfera. No obstant això, els tractament d’aquest sistemes
serà molt diferent. En els cas de l’atmosfera i hidrosfera, es farà un tractament tant teòric (dinàmica de la
circulació  atmosfèrica,  fenòmens  meteorològic,  interpretació  de  mapes  del  temps,  circulació  oceànica,
dinàmica de rius i conques hidrogràfiques, etc.) com d’aspectes més aplicats (contaminació atmosfèrica,
canvi climàtic, contaminació d’aigües, gestió de l’aigua, etc.). En canvi, en el cas de la geosfera i biosfera,
els continguts teòrics es tractaran de manera molt més succinta (això ja es fa a la matèria de Geologia),
centrant  la matèria en qüestions de gestió (riscos sísmics i  volcànics,  impacte de la mineria,  gestió de
recursos biològics, etc.).
No està previst, en principi, realitzar pràctiques de laboratori. En canvi, i segons les disponibilitats de temps,
si que es farien sortides didàctiques.
La matèria està adreçada a tot tipus d’alumnat, sense necessitat d’uns coneixement previs específics. La
matèria representa un excel·lent complement a les matèries «Geologia» i «Geografia».

• GEOLOGIA

T’agrada mirar les muntanyes i et preguntes com es van formar? Vols saber què fa un fòssil de caragol marí
a 1000 m d’altitud?. Et preguntes coses com ara “Perquè hi ha terratrèmols?”, “Podria haver un tsunami a
les nostres costes?”, “Com és que hi ha dinosaures a  Morella?, a quina època van viure?”, “D’on ve la roca
que hi ha la cuina de casa?” o “Com es forma un delta?”. Et va agradar la part de Geologia de l’assignatura
“Biologia i Geologia” d’altres cursos i tens ganes de saber-ne més?. Quan acabes Batxillerat tens previst
cursar estudis de Ciències Ambientals, Ciències del Mar i  similars?. T’agradaria fer algunes enginyeries
(Mines, Construcció, Forestal, Agrària ...)?
Si has contestat que si a dos o més d’aquestes preguntes, no ho dubtes: Geologia és la teua assignatura!
La matèria de modalitat Geologia de 2n de Batxillerat  tractarà sobre els aspectes bàsics d’aquesta ciència:
minerals  i  roques,  estructura  interna  de  la  Terra  i  fenòmens  geològics  interns  (terratrèmols,  volcans,
magmatisme,  etc.),  tectònica de plaques (i  formació  de serralades),  fenòmens geològics externs (acció
geològica dels rius, vent, etc.), geologia històrica (talls geològics, fòssils, històries geològiques, etc.) i una
introducció a la geologia i historia geològica d’Espanya. 
Tot  i  el  seu contingut  teòric,  serà complementada amb pràctiques de laboratori,  sortides de camp (per
reconéixer estructures geològiques) i molts exercicis interactius (talls geològics, etc.). 
És una assignatura una mica desconeguda, però sense dubte fascinant, ja que ajuda a comprendre millor
els paisatges que veiem cada dia. 
Encara que continguts de geologia hi ha a les matèries Biologia i Geologia (de 1r, 3r i 4t d’ESO i de 1r de
Batxillerat) l'hem plantejada per a tot tipus d’alumnat, partint des de zero i anant introduint els conceptes de
manera  seqüencial.  No  obstant  això  (i  insistint  que  està  oberta  a  tothom)  es  recomana  que  l’alumnat
provinga del batxillerat de ciències. 



Per una altra part, cal remarcar que aquesta matèria es pot complementar molt bé cursant Ciències de la
Terra i Mediambientals.

• DIBUIX ARTÍSTIC II
Enllaç per a veure el vídeo promocional:

https://app.wideo.co/es/view/28646401588870331410-da-ii?
utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true 

• FONAMENTS D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

És una assignatura que complementa la  matèria  d'economia de l'empresa amb l'objectiu  d'aprendre el
funcionament d'una empresa, observar la funció que pot exercir l'empresa com a ens generador de progrés i
benestar, valorar el paper de la persona emprenedora com a impulsora de la innovació i utilitzar les eines
que l'economia de l'empresa té per a analitzar un negoci.

• GEOGRAFIA

El  coneixement  de  la  Geografia  aporta  les  eines  necessàries  per  comprendre  els  canvis  humans  i
ambientals, globals i locals, conèixer de prop els paisatges que ens envolten i la pressió a la que estan
sotmesos, i entendre les causes de les diferències i les desigualtats entre diferents territoris. Sense dubte,
l'assignatura de Geografia resulta una eina fonamental per a la comprensió de la realitat que ens envolta.

• HISTÒRIA DE L'ART 

Sovint, quan vas de viatge o fas alguna excursió, veus diferents monuments, edificis, escultures o pintures

que et criden poderosament l'atenció. Són obres d'art espectaculars, però no ets capaç de saber a quin estil

artístic pertanyen, ni tan sols endevinar en quina època van ser realitzades. En l'assignatura d'Història de

l'Art es realitza un recorregut per les diferents etapes artístiques de la història de la humanitat, de manera

que podràs aprendre qüestions bàsiques per saber interpretar i comprendre el fenomen artístic al llarg del

temps. 

• HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANSA

En Història de la Música i de la Dansa, farem un recorregut per a conèixer l'evolució de la música des de

l'Antiguitat fins l'actualitat. Per tant, estudiarem la música des de l'Edat Mitjana fins la música més actual

(rock,  pop,  heavy...)  i  també la  música de cinema.  Al  mateix  temps,  interpretarem obres musicals  dels

diferents estils.

https://app.wideo.co/es/view/28646401588870331410-da-ii?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true
https://app.wideo.co/es/view/28646401588870331410-da-ii?utm_source=CopyPaste&utm_medium=share&utm_campaign=sharebox&html5=true


• INFORMÀTICA :  QUÈ FEM ?

• SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS 

Coucou! Bonjour à tout le monde!

Je m'appelle Consuelo et je suis professeure de français. Je vous invite à vous inscrire à la classe de

Français pour le prochain cours.Vous allez apprendre cette langue si jolie, et peut- être, vous amusez aussi!

Us agradaria saber qué diu el paràgraf anterior? És molt fàcil, només heu de triar l'optativa de Francés.

Podeu triar-la durant tota l'etapa de secundària (1r, 2n, 3r, i 4t) i també a Batxillerat. En tots els cursos hi ha

un nivell 0 per als alumnes que la trien per primera vegada. Els alumnes que continuen en esta optativa

cursaran el nivell que els correspon.

Aprendre francés és fàcil, i a més a més, conéixer diferents llengües estrangeres, és  important.

VENEZ À CLASSE!  APPRENDRE FRANÇAIS, C'EST FACILE!  Bonnes vacances!

• TECNOLOGIA INDUSTRIAL II:

En aquesta assignatura s'aprofundeix en els coneixements tecnològics adquirits en l'etapa de l’ESO, sent

recomanable, en particular, per al alumnat que demostre interés per cursar, després de batxillerat, estudis

de  caràcter  tècnic,  ja  siguen  cicles  de  grau  superior  de  Formació  Professional,  o  estudis  universitaris

d'alguna especialitat tècnica

La  matèria  de  Tecnologia  Industrial  I,  està  dissenyada per  a  desenvolupar  un paper  fonamental  en  la

formació de l'alumnat en aquesta societat al ser una disciplina en què confluïxen de forma natural la Ciència

i la Tècnica. Es pretén fomentar l'aprenentatge i desenvolupar capacitats que permeten, tant la comprensió

dels objectes tècnics, com els seus principis de funcionament, la seua utilització i manipulació.



• GREC II

• PSICOLOGIA:

La ciència que estudia els processos mentals, les sensacions, les percepcions i el comportament de l'ésser

humà, en relació amb el medi ambient físic i social que l'envolta és la psicologia. 

Com quasi qualsevol ciència està sotmesa a espectaculars avanços gràcies a la innovació tecnològica, per

això hi ha diferents teories que donen compte de què som els éssers humans com a producte de l'evolució,

com funcionen els nostres processos cognitius, com els desenvolupem al llarg de la nostra vida, com es

forma la nostra personalitat, la nostra vida afectiva i si som *influenciables per la societat, per la cultura.


