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OPTATIVES 1r ESO 
 
El curs 2018-19 els alumnes de 1r d’ESO tenen 2 sessions lectives d’optatives setmanals. 
Totes les optatives són quadrimestrals i cada alumne ha de triar una optativa per a cada 
quadrimestre.  
No es farà cap canvi d’optativa durant el curs.  
 
A continuació teniu les optatives ofertades i la seva descripció: 
 
 

TALLER D’INTERPRETACIÓ FINAL Professor: José Miguel Pérez Peinado 

És una optativa pràctica en la qual l'alumne podrà millorar les seves habilitats             
interpretatives amb els instruments musicals de l'aula i el seu cos. A més, aquest taller               
d'interpretació millorarà la coordinació en els moviments i la lectura musical, així com             
conscienciar l'alumne de la dificultat de tocar un instrument en solitari i en conjunt.              
L'enfocament de l'aprenentatge ens ha de permetre que l'alumnat prengui consciència de            
les seves capacitats i habilitats de l'expressió artística mitjançant l'exploració, canalització           
i desenvolupament de la matèria al llarg de tot el curs. En aquesta matèria es treballaran                
les tres dimensions bàsiques que formen l'àrea de música: dimensió percepció i escolta,             
dimensió expressió, interpretació i creació i dimensió societat i cultura. 

 
 
 

PATINATGE Professora: Carmen Valero 

La iniciació al patinatge té la finalitat d' ampliar el camp de coneixement de les activitats                
físiques esportives dins l' EF a través d' un plantejament lúdic i aprofitant la modificació               
respecte a la manera de desplaçar-se. Els objectius són aconseguir, a través del joc amb               
patins en línia, el coneixement d' aquesta modalitat i a l' hora millorar també la condició                
física (coordinació, equilibri, resistència..). 
Nota: per apuntar-se a l' optativa és necessari disposar de patins-casc-proteccions           
propis. Aquest material es custòdia al Centre durant el temps de realització de l' optativa. 
 

 
 

EDUCACIÓ EMOCIONAL Professora: Victòria Garcia 

Passar de la ira a l'alegria en qüestió de segons. Plorar per res. No saber què et passa ...                   
què sents. Estar enfadat o enfadada, no controlar... en definitiva, no entendre res de res i                
no poder expressar totes aquestes coses. Això és el que intentarem descobrir i sobretot              
parlar, discutir i debatre en Educació Emocional. Algunes vegades partirem d'una           
dinàmica, altres d'un vídeo i d'altres del que tu vulguis proposar. És un espai lliure, on                
pots triar, opinar, consultar i alliberar-te d'allò que et preocupa sense sentir-te obligat a              
fer-ho si no vols. I sobretot aprendràs a reconèixer i expressar les teves emocions. 
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PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA Professor: Àngel Gómez 

La matèria optativa de Programació i Robòtica és una introducció als llenguatges de programació              

per a la programació d’ordinadors i automatismes. Els continguts que s'imparteixen seran: 

Introducció a Scratch. Entorn gràfic de programació molt útil per començar a entendre les              

diferents estructures de programació. Servirà com a introducció a la programació de robots. 

Programació de robots EV3 de Lego. Programació de robots mitjançant l’entorn gràfic de             

programació EV3 de Lego. Com a qualsevol automatisme, els robots Lego estan construïts amb              

sensors que capten informació de l’exterior (color, proximitat, contacte...), un bloc programable            

que el cervell del robot i motors que es mouran en funció de les dades rebudes pels sensors i el                    

programa creat amb el programa i introduït al bloc programable. En aquest cas els robots hauran                

de resoldre reptes plantejats a classe. 

Introducció a C++. Introducció als llenguatges d’alt nivell, és a dir, llenguatges on cal escriure el                

codi en un entorn de programació, a diferència de Scratch i Lego, on les instruccions són blocs de                  

codi què es mouen amb el ratolí i es connecten entre ells. 

 
 

FRANCÈS Professors: Daniel Lanaspa / Neus 
Rodríguez 

La finalitat de l´assignatura de francès és oferir un tast a l´alumne per tal d´aconseguir               
que s´interessi per la llengua i la cultura del nostre veí i les valori com a mitjà de                  
comunicació per a la comprensió del món, dels altres i d´un mateix. El punt de partida                
serà sempre anar introduint situacions de comunicació molt senzilles en llengua francesa            
referent a aspectes relacionats directament amb els interessos de l´alumnat, fent servir,            
com a suport pedagògic habitual, cançons, poemes i material audiovisual. També anirem            
introduint la gramàtica més bàsica. 

 
 
 

ÀRAB Professor: Chrif Lamrani 

En aquesta optativa els alumnes tindran l’oportunitat de tenir un primer contacte amb la 
llengua àrab, descobrir un nou alfabet i una normeti desenvolupar la competència 
plurilingüe i intercultural. 

 في هذا الخیار، سیتمكن الطالب من فرصة إجراء أول اتصال مع اللغة العربیة ، واكتشاف أبجدیة جدیدة و حروف هجاء
 جدیدة،مما سیمكنهم من اكتساب كفاءة متعددة اللغات و الثقافات.

 

 
 
 


