INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI COMUNITARI
I LES MICRO-OPTATIVES DE 4t d’ESO
Curs 2019-2020
SERVEI COMUNITARI:
A la teva trajectòria escolar, cal garantir l’experimentació d’accions de compromís
cívic, desenvolupant la competència social i ciutadana a través de programes que
posin els teus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Par tal d’aconseguir-ho, et proposem els següents projectes:
1/ Cine-Àgora
Si t’agrada el cinema, et donem l’oportunitat de crear el teu propi festival de cine,
format per curtmetratges que triaràs tu mateix i al voltant dels quals es debatran
temes actuals referents a la cultura de la pau. L’optativa té el suport de Dracmagic,
entitat col·laboradora del Departament d’Educació.

2/ 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.
3/ Ritmes d’ahir i avui
Ballarem els ritmes dels nostres avis i també els més actuals, els ritmes de la nostra
cultura i els d’altres molt més llunyanes. Practicarem danses col·lectives i balls
individuals, i tot això amb l’objectiu de moure el cos i no deixar de ballar!
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MICRO-OPTATIVES:
Les Micro-optatives són matèries on treballaràs de forma diferent i en petits grups
utilitzant tecnologies digitals, col·laborant en activitats artisticosocials, potenciant la
lectura o millorant els idiomes.
Aquest curs escolar, et proposem les següents Micro-optatives:
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/ mSchools* Ciència
Activitats de ciències amb aplicacions del mòbil. Els alumnes han de portar el seu
propi dispositiu telèfon o tauleta.
3/ 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.

4/ L’art del nostre 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.

El Servei comunitari i les Micro-optatives de 4t d’ESO són d’1 hora setmanal i
quadrimestrals, és a dir, al llarg del curs es participarà en un projecte de Servei
comunitari i es cursarà una Micro-optativa. L’última setmana de gener l’alumne/a
canvia de Servei comunitari a Micro-optativa o viceversa.
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