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TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES - TERCER D’ESO - CURS 2018-2019 
PRIMER QUADRIMESTRE 

 
Les matèries optatives són de dues hores setmanals quadrimestrals. Per tant, faran una 
matèria al primer quadrimestre i una altra al segon. Cal fer la tria a l’inici de cada 
quadrimestre. La família ha de signar-ne l’autorització cada vegada.  

Els alumnes que han cursat la matèria de Francès a 2n d’ESO han de marcar la casella 
corresponent. Tindran continuïtat aquest curs. També han de lliurar el full de tria. 

Feu la tria a la part posterior d’aquest full i lliureu-lo a Consergeria el dia 7 de 
setembre. Als alumnes que no presentin la tria se’ls assignarà una matèria optativa 
d’ofici. 

 

NOM COMPLET:        CURS I GRUP: 
 

 

MATÈRIES OPTATIVES 
 
Marca la casella amb una X si és el cas: 

 Francès: ja he cursat aquesta matèria al primer quadrimestre. 

Si no l’has marcat, numera les optatives següents de l’1 al 5 segons els teus interessos i 
aptituds (1 per la matèria que més t’interessa i 5 per la de menys preferència). 

 Emprenedoria: prendrem decisions relacionades amb l’elecció d’una professió, 
la creació d’una empresa i la selecció d’un itinerari formatiu que tingui en compte 
les habilitats i aptituds personals per encarar el futur. Algunes classes 
s’impartiran en anglès. 

 Construcció d’objectes a partir de llaunes: realitzarem el projecte tecnològic, 
disseny, maquetes, aplicacions. Coneixerem les tècniques del treball amb 
material reciclat i entendrem la cosntrucció de joguines a d’altres països. 

 Medi-acció: millorarem la nostra manera de dialogar i de participar en les 
converses i les situacions habituals, i així podrem trobar solucions davant del 
conflicte. 

 
Instifonies: gaudirem de la ràdio des de dins fent el programa a Ràdio Arenys, i 
hi parlarem de cultura, del dia a dia de l’Institut, d’esports... Farem debats, 
entrevistes i tot el que els periodistes de 3r d’ESO ens pugueu oferir. 

 Informàtica: ens iniciarem en el software i el hardware d’un ordinador, i a més a 
més en les aplicacions de la informàtica en diferents camps: mòbils, robòtica, 
medicina....  

 Cultura clàssica: veurem els aspectes rellevants dels antics grecs i romans des 
d’un vessant cultural i antropològic (la vida quotidiana, els espectacles...), i els 
valors i les tradicions que actualment configuren la nostra civilització occidental.  

 
Signatura (pare/mare/tutor)           Arenys de Mar, _____ de _______________ de 20___ 
  

 

 
 


