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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”. L’alumnat que opti per fer el 
Francès “Action” tindrà una continuïtat dels tres trimestres. (*) 
 
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! 2 (*) Iniciació FRANCÈS 

 Taller d’Escriptura Iniciació CATALÀ 

 πk-πk Iniciació 1r trimestre MATEMÀTIQUES 
X Reforç de Matemàtiques  (*) Reforç 2N trimestre MATEMÀTIQUES 

 Petites investigacions Iniciació Física i Química 
 Més enllà de la Terra 3r trimestre Física i Química 

 
 
 X El professorat de Castellà i Matemàtiques assignaran a 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! 2 
Iniciació Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Els alumnes que ho desitgin poden iniciar l’estudi del 
Francès com a segona llengua estrangera com fan la 
majoria dels alumnes europeus. El francès, al ser una 
llengua romànica com el català i el castellà, s’assimila 
sense grans dificultats.  

Permetrà, als alumnes que segueixin estudiant fins a 4t 
d’ESO i Batxillerat, presentar-se als exàmens oficials 
DELF i obtenir un diploma. 
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CATALÀ                           Taller d’Escriptura                                    
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

En aquesta optativa es treballarà la competència 
comunicativa de manera formal i creativa. 
Realitzarem expressió escrita de tipologia de textos 
diferents, i també l’expressió escrita lúdica i de creació 
personal per potenciar-ne la competència. 

Interès i motivació per l’expressió escrita. Voler 
millorar en aspectes de redacció i comunicació. 

MATEMÀTIQUES                              πk-πk                                                (1r   Trimestre) 

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

Una aproximació a les matemàtiques des de diferents 

vessants. Proves Cangur, curiositats matemàtiques, 

criptografia, probabilitats, jocs,... Un tastet per comprovar 

que les matemàtiques ens són més properes del que ens 

imaginem.  

 

Es treballen aspectes i elements lligats a la 

matemàtica 

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

En aquesta optativa es reforçaran els continguts de la 
matèria de Matemàtiques per ajudar a assolir els mínims 
de la matèria.  

 

Aquesta optativa NO és de lliure elecció. 
Els alumnes que cursin aquest crèdit seran triats 
pels membres del seminari en el segon trimestre 
amb la finalitat de recuperar els blocs de numeració 
(enters i racionals) i àlgebra (àlgebra i equacions). 
 

FÍSICA I QUÍMICA                            Petites investigacions                            
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Optativa de Ciències de la Naturalesa que pretén 

utilitzar el mètode científic per respondre preguntes a 

través del treball al laboratori. Experiments i rigor 

científic utilitzant els coneixements de química i 

biologia. 

Es treballen continguts de ciències de la naturalesa 
mitjançant una metodologia experimental i 
científica.  
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FÍSICA I QUÍMICA                            Més enllà de la terra                          (3r Trimestre) 
Continguts temàtics i activitats Orientacions per a l’alumne/a 

Optativa de  Física i Química que pretén tractar temes 

relacionats amb l'astronomia, tot responent algunes preguntes 

com: "Per què sempre veiem la mateixa cara de la Lluna?", 

"Què té a veure un con amb les trajectòries dels astres?", "Les 

estrelles neixen i moren?", "En quins principis òptics es basen 

els telescopis?", "Com entenem els eclipsis?" 

Optativa amb l’objectiu de resoldre les inquietuds i fer 
front a diferents preguntes relacionades amb l’espai fora 
de la superfície terrestre. 


