
 

 

INSTITUT LACETÀNIA 
 

MANRESA 

 

CURS 2018-19 

 

 

  

 

 

3r ESO 
Oferta de matèries optatives 

 
 

 

Les matèries optatives són quadrimestrals 

optativa dep. descripció 

 
Francès  
 

 
FR 

Si us agraden els idiomes i voleu continuar aprenent  francès 
com a segona llengua estrangera,  apunteu-vos! 

Utilitzarem un llibre de text i el combinarem amb vídeos, alguna 
cançó, algun llibre de lectura a classe i podreu practicar una 
mica l’idioma al país d’origen. 

 
TIC – TAC 
 
 

 
CS 

 
Curs d’aprofundiment en la informàtica d’usuaris, on tots els 
coneixements adquirits en els cursos anteriors pel que fa a la 
informàtica i a la ofimàtica es consoliden i es porten a la pràctica 
en aplicacions concretes. Processador de text, full de càlcul, 
editor de presentacions, tractament de imatges, so i video, eines 
2.0: blogs, calendaris, gestors de cerca. 

 

 
Emprenedoria 
(primer quadrimestre) 

 
CS 

Emprenedoria és una matèria optativa que té com a fil 
conductor la presa de decisions de l'alumnat sobre el seu futur 
acadèmic i professional des d'un coneixement més aprofundit 
d'un mateix i de la realitat. Els continguts bàsics són la 
confecció d'un itinerari formatiu i professional, l'autoconeixement 
personal, activitats a l'entorn de la recerca de feina i el mercat 
laboral i la realització d'un projecte emprenedor social, 
empresarial o cultural. 

 

 

 

Mou-te 

(anual) 

 
EF 

Mou-te són dues optatives combinades i anuals, una hora a la 
setmana fareu Fem dansa i l’altra hora Qui estima coneix 

 A Fem dansa Coneixerem la dansa contemporània i el 
moviment. Compartirem experiències i valorarem el treball en 
equip. Participarem de manera directa i activa en el procés de 
creació i posada en escena d’un espectacle de dansa. 

 

A Qui estima, coneix ens aproparem a la xarxa associativa i les 
entitats de l’entorn. Descobrirem el paper de les persones 
compromeses en les diferents associacions. Aprendrem a 
gaudir d’actituds de solidaritat, de respecte, de compromís, de 
participació i de convivència. 

 

Del patinatge a 
l’hoquei patins  

 
EF 

Recorregut pels diferents tipus de patins i les característiques 
més importants d’algunes modalitats de patinatge, tant en 
disciplines individuals com en esports d’equip. 

 
Introducció a la 
robòtica 

 
TEC 

Introducció al món de la robòtica, on s’estudiaran els diferents 
elements que componen un robot i on construirem robots de 
diferent complexitat. 
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Teatre & art & 
Lacetània   
 

          
 
 
 

CAS            

En aquesta optativa es fusionaran dos grups: un amb alumnat 
que s’especialitzarà en l’adaptació d’ El petit príncep i la seva 
interpretació teatral i un altre que crearà l’esceneografia 
(vestuari, decorats, llums, attrezzo...). El resultat final del procés 
serà la posada en escena d’una versió particular de l’obra de 
Saint-Exupéry. Caldrà implicar-se activament i treballar en 
equip, amb disciplina i compromís, sense oblidar que la 
creativitat i la imaginació seran motors del projecte. 

 

 
Teatre & art & 
Lacetània  1 
( anual)  
     

 
VP 

 

Creació de l'escenografia de l'adaptació teatral de El petit 
príncep d’Antoine de Saint-Exupéry: vestuari, llums atrezzo.... 

Si ets una persona creativa, amb imaginació i habilitats manuals 
i artístiques, aquesta és la teva optativa! 

 

 
Teatre & Art & 
Lacetània   2 
 
(anual) 

 
LC 

 
Treball inicial de lectura, comprensió, anàlisi , recerca, 
adaptació... de una obra clàssica. El procés tindrà com a 
resultat final la interpretació teatral, la posada en escena de la 
versió particular del grup.  
Si portes un actor/actriu a dins, aquesta pot ser la teva optativa! 

 

 
Cultura clàssica  
(segon quadrimestre) 

 
CS 

 

En aquesta matèria ens aproparem als temps dels grecs i dels 
romans amb la finalitat d’entendre i valorar les seves 
aportacions en molts aspectes de la nostra cultura, així com la 
seva influència en el pensament i la societat moderna.  

  

 
 Salut i Esport   
 

 
EF 

 
L’educació física i els esports contribueixen a desenvolupar 
capacitats i hàbits saludables en el nostre dia a dia, si hi afegim 
una bona alimentació i nutrició podrem gaudir d’una vida més 
sana. Aquesta matèria combina l’activitat esportiva amb l’estudi  
aplicat de la nutrició. 

 

  
 

 


