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OPTATIVES 3r ESO 
 
 
El curs 2018-19 els alumnes de 3r d’ESO tenen 2 sessions lectives d’optatives setmanals. 
Francès és una optativa anual i la resta d’optatives són quadrimestrals. 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: 
 
 

CULTURA CLÀSSICA Professor: Guillermo Rojo 

Realitzarem una aproximació a la cultura clàssica per tal de conèixer la influència de              
Grècia i Roma en la civilització occidental. Una aproximació al món grec i romà des d’una                
visió inicial i global. Ens endinsarem a les diferents expressions de la cultura  clàssica:             
mitologia, llengua, vida quotidiana, historia. 

 
 
 

AMPLIACIÓ  DE FÍSICA I QUÍMICA  Professora: Núria Claver 

En aquesta matèria els alumnes estudiaran aquells aspectes de la matèria en una             
vessant més pràctica aplicada a la vida quotidiana, i al mateix temps s’ampliaran             
conceptes propis de la matèria com el magnetisme, l’electricitat, el medi ambient... 

 
 
 

FRANCÈS Professors: Daniel Lanaspa / Neus 
Rodríguez 

Reforçarem tot el que hem après a segon i ampliarem continguts, pel que fa a la                
gramàtica i al vocabulari, de cara a millorar la capacitat de comprensió de l´alumne.              
L´alumne de Tercer serà capaç d´expressar-se amb certa fluïdesa per poder participar en             
converses sobre temes habituals i fer-se entendre en situacions reals d’ús de la llengua.              
Tractarem de potenciar la lectura en francès i farem servir poemes, cançons i material              
audiovisual, com a eines pedagògiques habituals. 
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EMPRENEDORIA Professor: Òscar Bertomeu 

A emprenedoria es pretén preparar a l’alumne per al món laboral, les possibles sortides              
laborals i la planificació del que es vol fer en un futur. Continua amb la introducció de                 
l’alumne en l’entorn de l’empresa, característiques bàsiques d’aquesta i la seva gestió.            
Per últim es treballa el Pla d’empresa on a partir d’uns coneixements bàsics s’intenta              
recollir informació i muntar una petita empresa. 
L’objectiu d’aquesta matèria és la recerca d’informació, les possibles fonts i la            
transformació de la informació en coneixement. S’evidenciaran les possibilitats         
d’emprendre projectes personals aplicables a la realitat. 

 
 

EDICIÓ AUDIOVISUAL Professores: Joana Cervera / Neus Sanz 

Matèria on es fomentarà la part més creativa de l’alumne mitjançant l’ús d'eines i              
programes informàtics. Al finalitzar l'alumne serà capaç de crear i dissenyar les seves             
pròpies creacions 

GIMP. Programari lliure de manipulació i retoc d’imatges similar a Photoshop. 
SCRIBUS. Programari de maquetació per creació d’articles periodístics, pòsters         
composicions en general que continguin imatge i text. 
MOVIEMAKER. Programari per creació de vídeo, que combina imatge, vídeo i so. 

 
 


