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1/ English through drama 

Aquesta assignatura optativa de teatre en anglès està dirigida als alumnes que vulguin 

provar l’actuació per primera vegada, que vulguin intentar actuar en anglès o, fins i tot, 

que no tinguin cap mena d’experiència en interpretació teatral però vulguin passar-ho 

bé mentre aprenen anglès. 

L’objectiu del curs és que els estudiants tinguin un primer contacte amb la interpretació 

teatral en anglès i guanyin fluïdesa mentre es diverteixen. El curs de teatre es durà a 

terme completament en anglès. 

Tots els alumnes hi participaran d’alguna manera, interpretant o preparant decorats. 

Resta pendent si farem una interpretació en directe davant dels alumnes de 1r cicle de 

l’ESO, o si farem una gravació audiovisual.  

 

Continguts:  

 Practicar la fluïdesa en anglès parlat 

 Donar un primer cop d’ull a la interpretació teatral en anglès 

 Aprendre eines teatrals universals per interpretar un text 

 Perdre la por a parlar en anglès en públic o durant una actuació 

 Exercitar la nostra capacitat d’improvisació teatral 

 

2/ La Barcelona medieval 

La ciutat de Barcelona és va convertir en una de les principals metròpolis d’Europa al 

llarg de l’Edat Mitjana. De ser una petita vila romana de menys de cinc-centes 

persones va passar a ser una ciutat de més de 40.000 habitants, on es barrejaven 

cristians, musulmans i jueus. Cal descobrir els seus carrers i barris i quina és 

l’empremta que va deixar la nostra ciutat en la Història. 

 

3/ La ecologia de la mediterrània 

Aquesta assignatura optativa té com a principal objectiu definir conceptes bàsics i 

característiques pròpies del mar mediterrani.    



 

 

 

Continguts: 

 Adaptacions dels éssers vius al medi natural aquàtic.  

 Principals factors abiòtics del Mare Nostrum. 

 Funcionament dels ecosistemes i els  tipus en la Mediterrània. 

 Estudi de la seva  flora i fauna. 

 Parcs i reserves naturals de la Mediterrània, valors i paisatges. 

 L'acció de l'home efectes secundaris i la contaminació. 

 

4/ Millora els teus estudis 

En la majoria dels casos, cada alumne utilitza els seus propis mètodes per a estudiar. 

No obstant això, a vegades aquests no són prou efectius. Encara que no hi hagi una 

única manera correcta d'estudiar, sí que existeixen una sèrie de recomanacions que 

t’ensenyarem i et podran ajudar a obtenir millors resultats. 

 

5/ Saïd i altres històries de migració 

Llegirem el llibre L’aventura de Saïd, de Josep Lorman i veurem  la pel·lícula de 

Llorenç Soler, Saïd. També podrem compartir les pròpies històries de migració. 

Saïd es un jove marroquí, de Xauen, que deixa el seu poble i la seva família, per 

llançar-se a l’ aventura de obrir-se camí a Barcelona. Ben aviat, però, comprova que 

les coses no són tan  fàcils com s’ imaginava  per als qui fugen de la misèria i que l’ odi 

i la violència són moneda corrent a la nova vida que ha començat. A Barcelona 

coneixerà la discriminació i el racisme, però també l’ amor i la amistat. 

 

6/ Vull ser artista! 

El dibuix i la pintura, a més de representar una imatge, són capaços de transmetre i 

expressar un missatge, a però cal tenir les eines i conèixer els procediments per 

poder-ho fer. En aquesta optativa, ampliaràs els teus coneixements de dibuix amb l’ús 

del carbonet i treballaràs el color amb diferents tècniques posant-ho en pràctica en la 

realització de treballs que reflectiran les teves aptituds artístiques. Anima’t a descobrir 

l’artista que portes dins! 

 

7/ Alemany: segona llengua estrangera (anual) 

L'objectiu del curs és que els alumnes dominin situacions comunicatives bàsiques com 

saludar, presentar-se, parlar de la seva escola i les seves aficions o concertar una cita 

amb algú. Per tal d'assolir una millor competència comunicativa es treballa sovint en 



 

 

 

parelles i en grups. També es duu a terme un primer apropament a la cultura dels 

països de llengua alemanya mitjançant textos, cançons i vídeos. 

 

8/ Francès: segona llengua estrangera (anual) 

Es treballarà la llengua francesa, tant a nivell escrit com a nivell oral. A través de 

treball oral en parelles, cançons populars i també actuals, jocs en francès, així com 

pel·lícules en versió original amb el seu treball previ a l' aula,  entrevistes curtes a 

visitants de parla francesa etc., reforçarem la competència comunicativa i durem a 

terme un aprenentatge actiu i motivador. 

 

 

Les optatives de 2n d’ESO són de 2 hores setmanals i, excepte les segones 

llengües (anglès i alemany), són quadrimestrals; és a dir, l’última setmana de 

gener l’alumne/a canvia d’optativa i, en total, cursa dues matèries optatives 

durant el curs. 

 

 


