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Durant una hora a la setmana treballarem de forma diferent i en petits grups utilitzant  

tecnologies digitals, col·laborant en activitats artisticosocials, potenciant la lectura o millorant 

els idiomes. 

 

A continuació trobareu una petita explicació de cada una d’aquestes MOPS, l’elecció de les 

quals serà com sempre, heu d’omplir el full d’elecció i enumerar-les totes per ordre de 

preferència. La data de lliurament serà entre els dies 3 i 5 de setembre a consergeria 

(horari de 10:00  a 13:00 h). 

 

 

 

1.- CLUB DE LECTURA 
 

L’objectiu és potenciar el gust per la lectura i millorar la comprensió lectora llegint i 

comentant textos de diferents gèneres, tant de ficció com de no-ficció, escollits per consens 

dins un llistat preseleccionat. Els comentaris dels textos es realitzaran a partir de l'experiència 

lectora individual, de manera que es puguin compartir gustos, sensacions i aprenentatges, en 

un context en què totes les opinions són vàlides.  

 

 

2.- CINE ÀGORA 

Creació i programació d'un cineclub escolar enfocat a la difusió de creacions audiovisuals 

compromeses amb la cultura de la pau, els drets humans i la Justícia Global. L’activitat té el 

suport de Dracmagic entitat col·laboradora del Departament. 

 

 

3.- AVUI FEM RÀDIO 

Mantindrem al dia Ràdio Icària. Amb les últimes novetats musicals crearem el nostre propi 

repertori, elaborarem i gravarem programes de continguts diversos (entrevistes, notícies, etc) i 

farem que la nostra ràdio estigui en primera línia d'actualitat.  
 

 

4.- mSchools CIÈNCIA * 
 

Activitats de ciències amb aplicacions del mòbil. Els alumnes han de portar el seu propi 

dispositiu telèfon o tauleta. 
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5.- mSchools FÍSICA I QUÍMICA * 
 

Activitats de ciències amb aplicacions del mòbil. Els alumnes han de portar el seu propi 

dispositiu telèfon o tauleta. 

 

 

 
*mSchools és un programa de mEducation amb múltiples facetes que impulsa Mobile World Capital 

Barcelona en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA.  

mSchools ajuda els alumnes i els docents a integrar les tecnologies mòbils a l’aula de manera eficaç. 

La tecnologia mòbil permet l’accés a materials actualitzats, millora la col·laboració i reforça el 

compromís de l’alumne, cosa que permet obrir noves vies d’ensenyament i aprenentatge que milloren 

el rendiment i l’ocupabilitat. 

 

 

 
 

6.- L’ART DEL NOSTRES TEMPS 
 

Ens endinsarem en el món de l’art dels segles XIX i XX tot preparant una exposició d’obres 

d’art d’aquest període de la història. 

 

 

 
7.- INVESTIGUEM HISTÒRIA 
 

T’agrada fer de detectiu? En realitat, la feina de l’historiador/a se sembla bastant a la del 

detectiu. Per saber què va passar fa temps s’ha de reconstruir el passat a partir de proves, 

indicis, pistes ... que et duran a descobrir la veritat. Finalment hauràs de fer un informe 

recollint el resultat de les teves investigacions. 

 

 
 
 
Les micro-optatives de 4t d’ESO són trimestrals (1 hora setmanal), és a dir,  a 
l’inici de cada trimestre l’alumne/a canvia d’optativa i, en total, cursa tres 
micro-optatives durant el curs. 
 


