
OPTATIVES 2015/16 

1r ESO 

Els alumnes de 1r d’ESO hauran de triar una de les dues opcions: 

���� Tècniques d’estudi i intel·ligència emocional 

Adreçada a alumnes que vulguin millorar els seus hàbits d’estudi i la gestió de les emocions 

(auto coneixement, autoestima, identificació i expressió d'emocions, empatia, assertivitat, 

habilitats socials,...). 

���� Francès 

Adreçada a alumnes amb bons hàbits d’estudi que vulguin adquirir una bona competència en 

una segona llengua estrangera. 

No es recomana a alumnes que no tinguin assolida una bona competència lingüística (en 

català, castellà i anglès). 

2n ESO 

Els alumnes de 2n d’ESO hauran de triar una de les dues opcions: 

���� Competències bàsiques en llengua i matemàtiques 

Adreçada als alumnes que necessitin complementar i millorar allò que van treballant a les 

matèries de llengües i matemàtiques. 

���� Francès 

Adreçada als alumnes que van cursar francès a 1r d’ESO i volen seguir amb l’aprenentatge 

d’una segona llengua estrangera. En cas que el nombre d’alumnes que triïn aquesta optativa 

superi el nombre de places disponibles, s’efectuarà una selecció seguint criteris acadèmics 

(qualificacions obtingues el curs anterior a la matèria optativa de Llengua Francesa i a les altres 

matèries de llengües). 

3r ESO 

Els alumnes de 3r d’ESO hauran de triar dues de les opcions següents per ordre de preferència 

(cal posar 1 a la matèria triada en primer lloc i 2 a la matèria triada en segon lloc) i se’ls 

n’adjudicarà una: 

���� Emprenedoria 

La matèria optativa d’Emprenedoria té dos objectius fonamentals: d’una banda, ajudar 

l’alumnat en la presa de decisions sobre el seu itinerari formatiu i professional, a fi d’adequar 

les seves capacitats aunes condicions laborals en continu procés de canvi i, de l’altra, fer-li 

prendre consciència de la necessitat de tenir iniciativa emprenedora, considerada no 



únicament com un conjunt de qualitats ihabilitats necessàries per crear una empresa, sinó com 

una actitud general que pot ser d’utilitat tant en lesactivitats professionals, com en la vida 

quotidiana. 

���� Francès 

Adreçada als alumnes que van cursar francès a 2n d’ESO i volen seguir amb l’aprenentatge 

d’una segona llengua estrangera. En cas que el nombre d’alumnes que triïn aquesta optativa 

superi el nombre de places disponibles, s’efectuarà una selecció seguint criteris acadèmics 

(qualificacions obtingues el curs anterior a la matèria optativa de Llengua Francesa i a les altres 

matèries de llengües). 

���� Cultura clàssica 

Adreçada als alumnes que tinguin interès a conèixer el món grec i romà per comprendre com 

parlem, com ens divertim, on vivim, etc. 

La matèria es fonamenta en dos principis primordials. D’una banda, fer veure a alumnat que la 

nostra cultura arrenca del món grecollatí i que existeix una gran varietat de fets culturals 

quotidians d’arrel clàssica (espais urbans, edificis, costums, etc.). D’altra banda, que 

descobreixin la contribució del món clàssic a la civilització occidental en els àmbits literari, 

artístic, filosòfic, científic, polític i lingüístic. Allò que grecs i romans van llegar segueix viu en el 

segle XXI, tot i que amb les lògiques modificacions que comporta el pas del temps. 

���� Siguem crítics amb la informació 

Matèria optativa enfocada a l'anàlisi de la informació que rebem a través de diversos mitjans 

de comunicació mitjançant de la reflexió i el pensament crític. 

���� Ciències Socials / Francès / ? 

A concretar. 

 


