
TUTORIES ESO I BATX
A totes les tutories d’ESO i Batxillerat dinàmica col.labora-
tiva: com podem fer més sostenible l’Institut Vila de Gràcia

DEPARTAMENT ANGLÈS
Visionat de vídeos i activitats posteriors, com ara debats, 
infografies, presentacions, etc. Al voltant del tema de la 
sostenibilitat i sobre què podem fer nosaltres per evitar un 
futur en què el planeta pateixi encara menys.

BIBLIOTECA
Organitza, al vestíbul de l’entrada,  l’exposició: “La soste-
nibilitat a taula” amb llibres relacionats amb l’alimentació, 
els productes sostenibles i la sostenibilitat en general. 
Com sempre, els llibres es podran endur en préstec.

IMPORTANT
Es demana que tot l’alumnat i profes-
sorat, el divendres 19 de novembre, 
dugui FRUITA per esmorzar per tal de 
commemorar l’Any internacional de 
les Fruites i les Verdures .



ACTIVITATS PROGRAMADES

1r ESO
Ciències de la Naturalesa: 
Visualització d’un vídeo sobre desenvolupament sosteni-
ble on s’expliquen els 17 ODS impulsats per l’ONU. Poste-
riorment es farà treball de consolidació de continguts.
Optativa Petites Investigacions
Gestiona l’H20 de tota la ciutat (joc en línia).

2n ESO
Dimecres 17 de novembre
Taller de sostenibilitat: joc de rol
08:30h a 10:30h: 2n d’ESO A i B
10:30h a 11:30h: 2n d’ESO C
12:00h a 13:00h: 2n d’ESO C

3r ESO
Llengua castellana: ‘¿Ecoliteratura?’
Análisis del concepto y análisis de poemas cuyo tema es 
la sostenibilidad”.
Emprenedoria: 
Aplicació de l’Economia Creativa i del Desenvolupament 
Sostenible en el projecte de creació d’empresa que l’alum-
nat està realitzant al llarg del curs.

4t ESO
Català
Realització d’un diccionari sobre la temàtica de la sosteni-
bilitat.
Biologia i geologia
La complexitat de tenir aigua de l’aixeta 
(joc en línia).
Economia
Treballar sobre l’ODS 12 - Producció i 
consum responsables. Realització de 
debats i visualització de vídeos relacionats amb la soste-
nibilitat. 

1r BATX
Biologia
Fer sabó a partir d’oli reciclat.

CMC: 
Origen, rescatem l’aigua (joc en línia).

Economia: 
Treballar sobre l’ODS 12 - Producció i consum responsables. 
Activitat semblant a la de 4t d’ESO (realització de debats i 
visualització de vídeos relacionats amb la temàtica) però 
amb un nivell de dificultat i aprofundiment més elevats. 


