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NOM COMPLET:        CURS I GRUP: 

 

En aquest full tens l’explicació de les matèries optatives que oferim a l’Institut Els Tres Turons. Aquestes matèries són de dues 
hores setmanals cada quadrimestre. Per tant, faràs una matèria al primer quadrimestre i una altra al segon. Hauràs de fer la 
tria a l’inici de cada quadrimestre i la família ha de signar-ne l’autorització cada vegada.  

Marca les preferències en aquest full i lliura’l a Consergeria l’endemà de la recollida. Si no el presentes t’assignarem nosaltres 
una matèria. 

Si formes part del Pla Intensiu de Millora (PIM) treballaràs algunes d’aquestes propostes dins d’aquest grup i reforçaràs també 
la llengua.  

COM VEIEM LES ESTRELLES? 

Els humans sempre hem tingut curiositat pel cel. Hem necessitat mirar les estrelles, imaginar-nos-hi 
formes, relacionar-les amb la nostra vida quotidiana... I ens han permès elaborar grans mapes, 
orientar-nos, fer volar la imaginació... Però, realment les coneixem?  

Et proposem fer UN CAMÍ PER LES ESTRELLES. Per guiar-te, hauràs de triar una de les opcions que 
tens a continuació. Per fer-ho, numera-les dins el requadre posant números de l’1 al 5 segons les 
teves preferències (posa un 1 a la matèria que més t’interessa i un 5 a la matèria amb menys 
preferència). 
 

Investiguem el Sistema Solar: Investigarem tots els cossos celestes del nostre 
Sistema Solar, des dels més grans (Sol i planetes) fins als més petits (satèl·lits i 
asteroides).  

 
Planetes i pols d'estrelles: Farem recerca sobre les característiques dels planetes, 
meteorits, satèl·lits, eclipses, constel·lacions, estrelles i marees.  

 
 T’agraden les llegendes? Descobreix la mitologia clàssica. Podràs conèixer el nom 
dels astres i les històries que hi ha darrere de cadascun.   

 
Vols conèixer l’espai exterior en la llengua de William Shakespeare o Neil      
Armstrong? Atreveix-te a descobrir-ho! Having fun!  

 
 Vols ser una veritable estrella? Vine al passeig de la fama i crea un curtmetratge 
amb els teus companys.  

 

Per què l’astronomia condiciona el temps i el clima? Quan parlem de     
Meteorologia, difícilment ens parem a pensar en la relació que manté amb 
l'Astronomia, però veurem que les seves relacions són molt profundes.  

 
Si ho prefereixes, també pots triar una altra matèria: 

 
Introducció al francès. Aprendràs expressions i vocabulari bàsic per a    
l’apropament a una segona llengua estrangera, amb possibilitat de continuïtat a la 
resta de l’ESO.  

Arenys de Mar, _____ de _______________ de 20__ 

Signatura (pare/mare/tutor) 

 

 


