PLA D’ACTIVITATS 21/22

Les activitats curriculars del Pla d’Aprenentatge Directe són activitats acadèmiques,
proposades pels diferents departaments del centre, que responen estrictament a
objectius didàctics i de convivència de l’alumnat i el professorat i que pretenen
millorar i fer més significatiu l’aprenentatge.
L’alumnat que opta per convalidar una matèria (ESO/ Batxillerat) està exempt tant
d’assistir a les classes ordinàries d’aquesta matèria com de totes les activitats que hi
estan vinculades (Pla d’activitats).
Aquest curs, la realització d’aquestes activitats pot estar subjecta a variacions en
funció d’esdeveniments aliens al centre, com ara els derivats de la pandèmia de
COVID-19.
A més de les activitats per cursos que trobareu a continuació, el centre proposa també
les següents activitats institucionals:








activitats per la Marató de TV3
activitats de la festa de Nadal
activitats commemoratives del Dia Internacional Contra la Violència de
Gènere, Dia Escolar de la No violència i la Pau, Dia d’Internacional de la
Dona i Dia Internacional Contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia.
activitats de la setmana de la Ciència i “Ciència al carrer”
concursos matemàtics
activitats relacionades amb la Diada de Sant Jordi
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1r BATXILLERAT
Departament/Àmbit

Activitat

Biologia

Taller d’ecologia

Ciències del Món
Contemporani

Taller VIH

Castellà

Representació teatral a la Llotja

Català/socials/Economia/
Llengües clàssiques

Ruta literària, visita a museu Romà Badalona, visita a
fàbrica Coca-Cola i fàbrica modernista Anís del Mono a
Badalona

Educació Física

Barranquisme

Física

Fisidabo/Steam

CTMA

Olimpíades Geologia

Llengües Estrangeres

Taller Animac / Teatre Francès

Química

Olimpíades Química

Tecnologia industrial

Gaudí i la Tecnologia (Barcelona)

Tutoria

Xerrada d’orientació
Sortida de convivència a final de curs

Viatge de 1r de Batxillerat : Viatge d’estudis a Portugal.
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