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Tria de matèries optatives a Primer d’ESO 

L’oferta de matèries optatives a Primer d'ESO és una franja de dues hores. Això vol dir 

que heu de triar una optativa diferent a cada quadrimestre, excepte per francès que és 
durant tot el curs. 

Optatives 1r d’ESO 1r quad. 2n quad. 

Francès 2a. llengua    

Competències lingüístiques (català/castellà) Reforç   

Competències lingüístiques (català/castellà) Ampliació   
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Tria de matèries optatives a Segon d’ESO 

L'oferta de matèries optatives a segon d'ESO és una franja de dues hores. Això vol dir 

que heu de triar una optativa diferent a cada quadrimestre excepte per francès que és 
durant tot el curs.  

Optatives 2n d’ESO 1r quad. 2n quad. 

Francès 2a. llengua    

Cinema i religió   

Esports amb raquetes   

Diverteix-te amb la ciència   
 

Francès 2a. llengua. Introducció al coneixement de la llengua i cultura franceses, on 

la comunicació (entendre i expressar-se en francès) és l'objectiu principal. Aquesta 
optativa es pot continuar a 3r i 4t d'ESO i ofereix la possibilitat d'accedir al DELF (Diplôme 
élementaire de langue française, A1, A2 i B1). Estan previstes dues sortides com a 

mínim, una de coneixement de la nostra ciutat en francès i una altra a França. Al llarg 
del curs es treballen diverses cançons i es visiones algunes pel·lícules en francès. 

L'avaluació és continuada i es basa en l'assoliment de tasques comunicatives, no en la 
superació d'exàmens. 

Cinema i religió. L’objectiu principal és veure les influències de les tradicions religioses 

en el cinema modern a nivell artístic, simbòlic i argumental. La metodologia consistirà 
en la visualització de diversos films i l’anàlisi posterior en base al plantejament d’una 

activitat i posada en comú. El llistat de pel·lícules està subjecte al nivell de comprensió 
del grup, però a tall d’exemple poden ser: “El petit Buda”, “Matrix”, “El nom de la rosa”, 
“Lutero”, “Rei de reis”, “2001 una odisea en el espacio”, “El último valle”, “La misión”, 

“Blade Runner”,  entre d’altres. 

Diverteix-te amb la ciència. Si creus que la ciència és difícil i avorrida, entra als 

laboratoris de Física i Química del Pau Vila i segur que canviaràs d’opinió. En aquesta 
optativa treballarem amb la ciència propera i divertida que t’ajudarà a entendre molts 

fenòmens quotidians que moltes vegades no sabem explicar. Realitzarem experiències 
senzilles relacionades amb la física o la química utilitzant material que tenim al nostre 
abast. Cada setmana proposarem un repte per tal que l’alumnat desenvolupi la seva 

creativitat i habilitat. Al final del crèdit els i les alumnes realitzaran i presentaran un petit 
projecte a la resta de companys sobre alguna experiència de ciència. (Utilització de 

metodologia AICLE- parcialment en anglès). 

Esports amb raquetes. Iniciació als esports que utilitzen la raqueta, aprofundint en el 
joc del bàdminton i el tennis (utilització de metodologia AICLE- parcialment en anglès). 

En acabar l'alumne ha de ser capaç de conèixer les normes bàsiques dels dos esports i 
a més conèixer i dominar els cops bàsics: cop de dreta, de revés, esmaixada i servei. 
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  Tria de matèries optatives a Tercer d’ESO  

L'oferta de matèries optatives a tercer d'ESO és una franja de dues hores. Això vol dir 

que heu de triar una optativa diferent a cada quadrimestre excepte per francès que és 
durant tot el curs.  

Primer quadrimestre Segon quadrimestre 

Francès segona llengua   Francès segona llengua   

Conjunt instrumental   Conjunt instrumental   

Cultura clàssica  Cultura clàssica  

Mini-circ  Introducció al Ioga  

Emprenedoria  Emprenedoria  
 

Conjunt instrumental. Consisteix a desenvolupar la pràctica instrumental de manera 

col·lectiva. Treballarem amb un conjunt instrumental Orff i amb altres instruments 
melòdics i de percussió indeterminada que estiguin a l’abast (flauta, piano, guitarra...) 
Implica un treball de grup important i també una bona part de creativitat i d’improvisació, 

tant rítmica com melòdica 
 

Cultura clàssica. Aquesta assignatura farà especial èmfasi en la lectura que han fet 
dels mites clàssics les arts plàstiques (pintura i escultura), així com la música, el cinema 

i el còmic. L’objectiu és iniciar l’alumnat en l’adquisició d’una certa competència en el 
coneixement de la iconografia mítica i de les variants interpretatives dels mites en les 
principals manifestacions artístiques, des del món grec fins al contemporani. 

 
Emprenedoria. Aquesta matèria té dos objectius principals: ajudar en la presa de 

decisions sobre l’itinerari formatiu i professional, i ajudar a prendre consciència de la 
necessitat de tenir iniciativa emprenedora també en la vida quotidiana. 
 

Mini-circ. Farem us del diàbolo, pilotes de malabars, mocadors, carioques, plat xinès, 

xanques, monocicle, globoflèxia. Farem diferents grups de treball per preparar un petit 

espectacle i, si en tenim oportunitat, presentar-lo a nens de primària de les escoles 

adscrites.  

 

Introducció al ioga. Realitzarem classe de ioga a través del treball de la consciència 

corporal, diferents assanes, la respiració, la relaxació i la meditació guiada.  
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Tria de matèries optatives a Quart d’ESO 

Cada alumne cursa tres matèries optatives anuals que es distribueixen en itineraris. 

Numereu a la primera casella de cada columna els itineraris per ordre de preferència 

de l’1 al 4, i numereu també per ordre de preferència les optatives de la última franja, 
tenint en compte que l’optativa de Francès només l’han d’escollir els alumnes que 
hagin fet francès com a 2a. llengua a segon i tercer d’ESO. 

 

 

 

Itinerari A 

 

Itinerari B 

 

Itinerari C 

 

Itinerari D 

Informàtica Física i Química Física i Química 
Societat i 
cultura 

Tecnologia 
Biologia i 

Geologia 
Tecnologia Llatí 

                                                                                            

Biologia i Geologia 
Francès 
Educació visual i plàstica 

Música 
Informàtica 

Imatge i comunicació 
 

CF electricitat/ 
mecànica/ 

imatge i so (+is) 

/ informàtica /  
sanitat (+bio) 

 

Batxillerat 
científic 

 

Batxillerat 
tecnològic 
/científic (+bio) 

 

Batx  humanístic-
ling /artístic (+ 
vp,+ música) 

/econòmic 
CF administració/ 

comerç/ turisme 


