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Cognoms ........................................................................ Nom ........................................ 
 
Les optatives són una matèria trimestral de 2h que s’assigna a l’alumnat tenint present 
les seves preferències, les seves habilitats i/o necessitats. L’alumnat al llarg del curs 
realitzarà 3 optatives, sempre que no hi hagi una consideració específica. 
 
Hi ha optatives específiques que el professorat destina a l’alumnat per reforçar o 
millorar: “Reforç de Llengües” i “Reforç de Matemàtiques”. (*) 
 
Numera per ordre de preferència les matèries optatives trimestrals del curs que 
s'ofereixen  a continuació. L' 1 assenyala la màxima prioritat.    
 

ORDRE TÍTOL TIPUS MATÈRIA 

 Action! 1 Iniciació FRANCÈS 
 Taller de Geografia Iniciació C.SOCIALS 

 Reptes matemàtics Iniciació 1r i 2n  trim MATEMÀTIQUES 
 Taller d’Expressió Escrita Iniciació CASTELLÀ 

X Reforç de Matemàtiques (*) Reforç 3r trimestre MATEMÀTIQUES 
X El professorat de Matemàtiques assignaran  l’alumnat. 

 
 
 
NOTA: Es procurarà que en un o altre trimestre, tots els alumnes puguin fer les optatives 
que hagin triat en les primeres opcions.              
                                                       

 

 

 

 

FRANCÈS Action! 1  
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Inici al francès per començar a descobrir la llengua dels 
nostres veïns i esbrinar si voleu seguir cursant aquesta 
optativa els propers anys. L’assignatura de Francès a 
l’INS d’Alella es pot estudiar tant a l’ESO com a 
Batxillerat. 

Es tracta de fer una iniciació per després decidir la 
continuïtat en els altres cursos. L’assignatura de 
Francès a l’INS d’Alella es pot estudiar tant a l’ESO 
com a Batxillerat. 
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CIÈNCIES SOCIALS Taller de Geografia  
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

El taller de Geografia és una matèria optativa que ens permetrà, mitjançant 
una metodologia eminentment pràctica, aprofundir en aspectes molt 
interessants de la geografia de primer d'ESO, i alhora incorporar nous 
coneixements sobre el món que ens envolta, tot fent una volta pels cinc 
continents. 
Moltes de les activitats es faran amb l'ajut de les noves tecnologies: gps, 
google maps, google earth i d'altres. També hi haurà activitats a treballar 
amb l'atles i es programarà alguna cursa d'orientació. 

Pensat per millorar els coneixements 
de Geografia i adequat per a tot 
l’alumnat. 

MATEMÀTIQUES Reptes matemàtics i una mica d’història  (1r i 2n trimestre) 

Iniciació Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Es tracta de resoldre problemes de contingut divers. Des d’exercicis de 
lògica com els que ens podem trobar en un diari o en llibres 
d’entreteniment fins a problemes que ens facin treballar les neurones. Es 
tracta de donar estratègies posant especial èmfasi en el procés de 
resolució. 
En la part final del crèdit parlarem una mica de com, des dels inicis de la 
civilització, les matemàtiques han format part de la nostra vida per 
ajudar-nos a resoldre problemes de la vida diària. 

Adreçada als alumnes que els 
agradin els reptes, els sudokus i els 
problemes de lògica i, en general, 
que tinguin curiositat per les 
qüestions ludicomatemàtiques.  No 
calen coneixements previs.  

MATEMÀTIQUES Reforç de Matemàtiques  (3r trimestre) 
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Aquesta optativa està pensada per reforçar  els 
continguts de la matèria de Matemàtiques de 1ESO. Es 
treballaran els mateixos continguts de la matèria 
consolidant els mínims necessaris per poder superar la 
matèria. 

Adreçada als alumnes que tinguin dificultats en 
matemàtiques. Es farà el tercer trimestre i serà 
l’equip docent qui triarà els alumnes que l’hauran de 
cursar. 

CASTELLÀ Taller de Expressió Escrita  
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

És una optativa que fomenta l’expressió escrita. Per tant, està orientada 
a la producció de textos de diversa tipologia textual: narració, 
descripció, exposicions... El projecte final és que l’alumne tingui les eines 
per escriure un relat.  

 

És una optativa molt dinàmica que 

estimula la creativitat.  

 


