
INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER

DESCRIPCIÓ DE LES MATÈRIES OPTATIVES DE 3r ESO
CURS 2021-2022

TAULA GENERAL DE MATÈRIES OPTATIVES

1r ESO 2n ESO 3r ESO

Expressió corporal
Àmbit: Educació Física

Fem ràdio!
Àmbit: Llengua

Atrapant masclismes
Àmbit: Música

Música i moviment
Àmbit: Música

Música i emocions
Àmbit: Música

La Marina, memòria
musical
Àmbit: Música

Teatre
Àmbit: Llengua

Mitologia
Àmbit: Cultura clàssica

Francès
Àmbit: Llengües
estrangeres

Attrezzo
Àmbit: Visual i Plàstica

Tècniques artístiques
Àmbit: Visual i Plàstica

Creadors
Àmbit: Visual i Plàstica

Llengua al teu ritme I
Àmbit: Llengua

ActivArt
Àmbit: Visual i Plàstica

Robòtica
Àmbit: Tecnologia

Reforç Matemàtiques I
Àmbit: Matemàtiques

Fonaments de les Arts
Àmbit: Ciències Socials

Emprenedoria
Àmbit: Economia

Llengua al teu ritme II
Àmbit: Llengua

L’hort
Àmbit: Ciències Naturals

Reforç Matemàtiques II
Àmbit: Matemàtiques

Llengua al teu ritme III
Àmbit: Llengua

Reforç Matemàtiques III
Àmbit: Matemàtiques
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MATÈRIES OPTATIVES DE 3r ESO

ATRAPANT MASCLISMES

Vols crear una cançó, gravar-la a estudi i fer un videoclip? Atrapant masclismes és una

proposta de l’Espai Jove La Bàscula. Es tracta d’un procés de creació col·lectiva entorn la

música trap, guiat per professionals de l’associació Càmeres i Acció.

L’alumnat analitzarà el fenomen cultural d’aquest estil musical, a partir del visionat crític de

videoclips per detectar possibles actituds o missatges masclistes o, al contrari, propostes

respectuoses en clau de gènere. Posteriorment l’alumnat crearà la seva pròpia cançó de

manera col·lectiva, entrarà a l’estudi a gravar-la i protagonitzarà el videoclip final.

L’alumnat també s’introduirà en el món de l’audiovisual, amb elements tant de realització com

de muntatge, il·luminació, moviments de càmera, etc.

Objectius del projecte:

• Transmetre valors solidaris i cooperatius amb la composició d’una cançó i el seu videoclip de

forma col·lectiva.

• Proporcionar eines de gestió emocional, potenciant una motivació vers la expressió artística

audiovisual i l’aprenentatge de les seves tècniques.

• Combatre visions estereotipades i estigmatitzades de col·lectius en risc d’exclusió social amb

l’abordament de temàtiques socials.

• Enfortir els vincles de confiança entre els joves, millorant la seva reciprocitat i la cohesió del

grup.

Aquesta matèria es realitzarà els dimarts, de 15:00h a 17:00h, a les instal·lacions de l’Espai
Jove La Bàscula (Carrer del Foc, 128), amb acompanyament de professorat del centre.

L’alumnat hi anirà i tornarà a casa pel seu compte.

2



INS LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER MATÈRIES OPTATIVES 3r ESO CURS 2021-2022

LA MARINA, MEMÒRIA MUSICAL

T'agrada la música? Vols experimentar amb instruments, jugar amb la música i assajar a un

escenari? Doncs ho podràs fer amb aquest projecte on intercanviarem la música que ens

agrada amb un col·lectiu de gent gran o amb els teus avis, si també s’animen a participar en el

projecte.

La Marina Memòria Musical és un projecte que recupera la memòria musical d’anteriors

generacions del barri. El projecte té com a punt de partida l’intercanvi de coneixements i gustos

musicals entre un grup de gent gran i l’alumnat de l’institut.

Amb la guia de professionals del món de la música, els alumnes crearan una cançó amb lletra

pròpia amb el barri de La Marina com a tema central, per posteriorment interpretar-la, amb la

veu, instruments de percussió, d’electrònica o els instruments que cada alumne sàpiga tocar.

Objectius:

● Recuperar la memòria del barri i posar en valor la contribució al seu desenvolupament per

part de generacions anteriors

● Transmetre valors solidaris i cooperatius amb la composició d’una cançó i el seu videoclip

de forma col·lectiva.

● Aproximar-se a la creació musical i a l’aprenentatge de les seves tècniques.

● Enfortir els vincles de confiança entre els joves, millorant la seva reciprocitat i la cohesió del

grup.

Aquesta matèria es realitzarà els dimarts, de 15:00h a 17:00h, a les instal·lacions de l’Espai
Jove La Bàscula (Carrer del Foc, 128), amb acompanyament de professorat del centre.

L’alumnat hi anirà i tornarà a casa pel seu compte.
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FRANCÈS

Aquesta optativa introdueix l’alumnat al món de la llengua i cultura franceses. El francès és una

llengua parlada en diversos països del món, així que aprendre-la és útil per viatjar, per conèixer

el país veí i per obrir possibilitats al mercat laboral. És una llengua molt semblant al català i al

castellà, així que no serà difícil començar a parlar-la.

L’objectiu principal consisteix en satisfer les necessitats bàsiques de la llengua a l’hora de

comunicar-se: presentar-se a un mateix de forma senzilla, respondre preguntes breus,

descriure el lloc on es viu i persones conegudes, a més de poder escriure postals curtes, donar

i entendre indicacions, enviar felicitacions, emplenar formularis…

A més a més, treballarem la cultura a través de cançons, pel·lícules i tradicions i festes

populars dels països de parla francesa.

Aquesta matèria és anual (no és quadrimestral) i, per tant, l’alumnat que la cursi no podrà

cursar cap altra matèria optativa.

CREADORS

En aquesta optativa farem un procés d’investigació vinculant la percepció, la comprensió i el

gaudiment de les arts amb la capacitat de desenvolupar i generar peces artístiques de creació

pròpia.

Aproparem l’art a l’alumnat amb noves metodologies, convertint l’aula en un taller inspirat en els

tallers renaixentistes on la transmissió es produeix fonamentalment a través de la participació i

del contacte directe amb l’obra, els materials i les diferents tècniques i procediments.
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L’alumnat, per tant, compartirà el projecte i el procés de creació de l’obra i hi participarà de

manera activa. En aquest sentit, la reflexió també serà una part important del procés

d’aprenentatge.

ROBÒTICA

En aquesta matèria l’alumnat aprendrà a muntar circuits electrònics i a programar

automatismes i robots amb Arduino.

Arduino és una plataforma basada en una placa electrònica amb tots els elements necessaris

per programar un microcontrolador a través de l’ordinador. Un cop programat, el

microcontrolador farà funcionar automatismes electrònics com ara un semàfor, una alarma amb

detector de persones, un dispositiu de mesura de la llum ambiental, un cotxet motoritzat o una

barrera de pas automàtica.

Aquesta matèria, d’iniciació a la robòtica i la programació d’automatismes, té continuïtat el curs

vinent, a 4t d’ESO, on l’alumnat tindrà l’oportunitat de dissenyar, construir i programar un robot

per participar al Campionat de Robòtica de l’institut.

Aquesta matèria s’impartirà en anglès seguint la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de

Continguts i Llengües Estrangeres).
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EMPRENEDORIA

Aquesta matèria pretén, a partir de la iniciació a la iniciativa empresarial, orientar l'alumnat de

cara a seleccionar el seu futur acadèmic i laboral i, d'altra banda, a ajudar-lo a que prengui

consciència de la importància d'adoptar una actitud emprenedora en la seva vida quotidiana.

Primerament, a partir de conceptes clau com emprenedor, empresari o idea de negoci,

s'investiguen i analitzen casos passats i actuals de creació de béns i serveis que han aportant

un significatiu valor afegit a la societat a l'hora de cobrir les seves necessitats

A partir d'aquí, mitjançant una sèrie de procediments metodològics, l’alumnat idearà un nou bé i

finalment plantejarà la seva difusió a partir de l'aplicació d'una estratègia de màrqueting.

L’HORT

En aquesta matèria es combina el procés d’aprenentatge de com es treballa un hort ecològic i

el respecte per la natura.

L’alumnat treballa des de l’inici del curs escolar a preparar la terra, estudiar-la, veure la

importància dels éssers vius que hi viuen (els quals són la base del creixement de les plantes),

fer el seguiment de tot el creixement de les hortalisses, adaptant-les al seu lloc més idoni i

veure les associacions que li són més favorables.

● Treballarem com crear el compost, font orgànica i natural dels nutrients de les plantes.

● Durant el curs, anirem fent diferents cultius d’hortalisses de manera ecològica, dels quals

l’alumnat en podrà gaudir al final del creixement.

● Farem un manteniment (neteja, poda i reg) de la zona enjardinada de l’institut, plantant i

mantenint plantes aromàtiques mediterrànies i altres plantes de temporada.
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● Visitarem i intercanviarem experiències amb els horts urbans del barri, i ens deixarem

assessorar pel Jardí Botànic de Barcelona.

En definitiva, combinarem la formació del treball de l’hort escolar amb l'aprenentatge i el

respecte pel medi ambient.

Aquesta matèria és anual (no és quadrimestral) i, per tant, l’alumnat que la cursi no podrà

cursar cap altra matèria optativa.

LLENGUA AL TEU RITME III

Aquesta optativa està concebuda per treballar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic,

tant en llengua castellana com en llengua catalana.

Durant les diferents sessions es realitzaran activitats centrades en la millora de la comprensió

lectora, l’expressió escrita i la comunicació oral a un ritme diferent al que es segueix en les

matèries de Llengua Castellana i Catalana.

A les activitats de comprensió lectora es treballarà amb textos de diferents tipologies i nivells

de complexitat per tal de desenvolupar estratègies de cerca i interpretació de la informació.

Les activitats d’expressió escrita es centraran en la pràctica de l’escriptura de textos de

tipologia variada utilitzant diferents suports.

Per últim, les activitats de comunicació oral pretenen desenvolupar la capacitat dels alumnes

de comprendre i interpretar diferents missatges orals i també d’elaborar les seves pròpies

produccions orals (debats, exposicions, relats) fent servir suports i mitjans variats

(enregistraments d’àudio i vídeo).
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REFORÇ MATEMÀTIQUES III

Aquesta matèria pretén reforçar continguts que s’han treballat a la classe de Matemàtiques i

que presenten dificultats.

Durant les classes representarem un concepte o una relació matemàtica de diverses maneres i

treballarem de cara a expressar idees matemàtiques amb claredat i precisió i a comprendre les

dels altres companys/es.

A més, tractarem d’emprar la comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir

coneixement a partir d’idees matemàtiques. Utilitzarem els nombres racionals, les seves

operacions i les seves propietats per recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre

problemes relacionats amb la vida diària.

En aquest sentit, abordarem la notació científica, l’expressió de nombres en aquesta notació,

així com les operacions corresponents, treballarem sobre les arrels quadrades de nombres

racionals, les operacions que s’hi fan i l’extracció de factors d’arrels. Finalment, calcularem

volums de figures en 3D.
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