ESO RESEARCH
Setembre - Juny
2-5 Dies
Eso/Batxillerat

ESO Research és un programa que
consisteix en l’aprenentatge en
anglès al voltant d’una temàtica
concreta i un contingut lectiu adaptat
a cada curs escolar. Durant una
setmana, els alumnes faran créixer
els seus coneixements dins del marc
temàtic del projecte tractat, a més de
millorar àmpliament el vocabulari i la
seguretat a l’hora de parlar anglès.
Les dinàmiques de grup, els debats i
els jocs cooperatius, compaginats amb
un dossier didàctic, prepararan a
l’alumnat per poder dissenyar un
projecte final sòlid.

escoles.fundesplai.org/serveis/english-week/
campsandprojects@fundesplai.org

Setmana d’immersió en
anglès desenvolupant un
projecte d’investigació a la
teva escola!
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Ancient Civilizations

Human Body

1 - 2 Eso

1 - 2 Eso

Entén

Fa més de 5.000 anys, la humanitat va fer un
el

funcionament

del

nostre

cos.

gran pas endavant en el seu desenvolupament

Converteix-te un científic o científica i comprèn

cultural amb l’aparició de les primeres grans

com funcionen els nostres pulmons. Aprèn el nom

cultures urbanes. Entendre el passat ens ajudarà

dels ossos del nostre esquelet. L’aparell circulatori

a entendre la societat actual. En aquest projecte

fa que la sang volti per tot el nostre cos, segueix-

viatjarem

li el ritme. Posa a prova el teu cervell i sistema

cuneïforme, un dels primers sistemes d’escriptura

nerviós. Aprèn a cuidar l’organisme i portar una

coneguts; desxifrarem jeroglífics; crearem tinta

vida saludable. I en cas d’accident sigues capaç de

xinesa a partir d’elements naturals; aprendrem

donar una primera resposta!

estratègia i coneixerem la mitologia grega, entre

al

passat,

aprendrem

l’escriptura

d’altres. En el projecte final l’alumnat haurà de
crear la seva pròpia civilització amb el seu propi
sistema polític i d’organització social, la seva
cultura, religió etc.
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Ets una persona curiosa? En aquest projecte
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entendràs la ciència a través d’experiments

1 - 2 Eso

diaris! La base de tota ciència consisteix a pensar,
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història

van

arribar

pura ciència dels elements fins a l’arquitectura i
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Career Paths
4 eso - Batxillerat

Human rights

Cada persona és un món i no tothom s’ajusta de la

4 Eso

mateixa

Converteix-te

en

petit/a

investigador/a!

Experimenta, equivoca’t i torna a experimentar! A
partir de petits experiments, entendràs el perquè
de les reaccions químiques, com funcionen les
màquines i els moviments, els efectes de la
temperatura en els elements, l’acció i reacció i
molt, molt més! Els nostres monitors i monitores
més especialitzats es vestiran de científics durant
tota

una

setmana

i

guiaran

els

alumnes

d’experiment en experiment aprofundint, no
només en el mètode, sinó també en el que hi ha
darrere de cada petita pràctica.

manera

a

les

diferents

opcions

formatives i laborals. Entendre les possibilitats
permetrà que els i les alumnes aprenguin a
gestionar la informació per decidir i investigar
estudis, professions i estils de vida que s’ajustin
al seu perfil i idea de futur. Aquest projecte està
enfocat a alumnes de 4rt d’ESO i batxillerat amb
l’objectiu d’oferir una sèrie de recursos per
entendre

i

saber

gestionar

les

possibilitats acadèmiques i laborals.

¿Aquests projects
no són el què buscaves?

diferents

Escriu-nos
i t'ajudarem a trobar
alguna cosa
perfecta per a tu!

Health and Wellness
4 Eso

Ens cuidem com cal? Treballem aspectes de la
salut com la prevenció de lesions, primers auxilis,
alimentació, exercici físic i altres aspectes que
ens ajuden a portar una vida saludable. El
projecte

final

d’aquest

programa

és

la

de

dissenyar una rutina i menú per a portar una
vida saludable.

campsandprojects@fundesplai.org

