
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut de Guissona

FULL  DE SELECCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES                     Curs  2015 / 2016
Nom de l'alumne:                                                     Grup de l'alumne: 3r ESO ___

Enumereu del 1 al 4 les matèries optatives per ordre de preferència, tant de l'opció A com de la B . Cursareu dues
matèries optatives, una de cada opció ( una hora a la setmana tot el curs).
Els alumnes que vau cursar francès a 2n ESO, l'heu d'escollir de manera obligatòria i no cal que  marqueu cap més
matèria de les ofertades.

FRANJA: MATÈRIES OPTATIVES 3r       OPCIÓ A  
MOT DE PASSE 1 (francès)

 Conèixer noves estratègies lingüístiques i cultural per poder moure's i entendre's amb francòfons , dintre del seu país, així
com poder produir textos en aquesta llengua estrangera.
Livre et cahier d'exercices MOT DE PASSE 1

LES INTRIGUES DELS DÉUS GRECOROMANS  (Clàssiques) 

Es tracta d'un crèdit  per conèixer els déus i deesses grecoromans a través de les seves històries quotidianes, amoroses... i
dels mites que han perviscut. Això ho treballarem a través de lectures, pel·lícules, imatges, etc..

EMPRENEDORIA 

Conjunt de continguts que permetran a l'alumne a conèixer millor entorn social, econòmic i laboral actual i és una
introducció a conceptes del món econòmic, social i laboral. Els continguts fan referència a:
Característiques i competències personals que un individu ha de conèixer i gestionar en l'àmbit professional.
Coneixement sobre els sectors econòmics i l'autoocupació.
L'empresa, les seves característiques i els seus elements.

 PETITES INVESTIGACIONS EN FÍSICA I QUÍMICA

La física de l'òptica, l'astronomia, l'electricitat, ...  i dins de la química: els àcids i les bases, els combustibles, els compostos
orgànics i els plàstics són continguts que dins del dia a dia no són tractats amb la profunditat necessària. Amb aquesta
matèria optativa volem que els alumnes amb inquietuds científiques no perdin pistonada i que millorin el seu nivell fent allò
que més els agrada i treballant al laboratori.

FRANJA: MATÈRIES OPTATIVES 3r     OPCIÓ B
             MOT DE PASSE 1 (francès)

Conèixer noves estratègies lingüístiques i cultural per poder moure's i entendre's amb francòfons , dintre del seu país, així
com poder produir textos en aquesta llengua estrangera.
Livre et cahier d'exercices MOT DE PASSE 1

QUÈ ENS HAN DEIXAT ELS ROMANS?  (Clàssiques) 

Treballarem les influències que ens han deixat els grecs i els romans en l'àmbit artístic,cultural, científic i literari en el seu pas
per casa nostra.
Estudiarem com vivien els grecs i els romans, què ens han aportat, com menjaven, vestien i es pentinaven, amb quins jocs es
divertien,  quins  espectacles  oferien  i  en  quins  edificis  es  representaven,  on  vivien,  quin  sistema  educatiu  tenien,  com
s'organitzaven en el dia a dia, etc i farem una comparació amb el nostre món i la nostra cultura.
Es realitzarà un treball de camp que consistirà a fer d'arqueòlegs al parc arqueològic de Guissona.

CULTURA XINESA (interdisciplinar)

Aplicarem la tècnica del treball per projectes per descobrir el món i què hi ha per descobrir a l'Àsia Oriental, especialment la
RP de Xina. Treballarem:la llengua xinesa, l'escriptura de caràcters,la pronunciació i el pinyin, tradicions i  costums a la Xina
contemporània...

EMPRENEDORIA 

Conjunt de continguts que permetran a l'alumne a conèixer millor entorn social, econòmic i laboral actual i és una
introducció a conceptes del món econòmic, social i laboral. Els continguts fan referència a:
Característiques i competències personals que un individu ha de conèixer i gestionar en l'àmbit professional.
Coneixement sobre els sectors econòmics i l'autoocupació.
L'empresa, les seves característiques i els seus elements.

Jo_______________________________________, amb DNI _________________ pare, mare o tutor legal de 
l'alumne/a_______________________________________del curs ___________estic
d'acord amb la tria de les matèries optatives del meu fill/a per al curs 2015-16.
Signatura


